
POŘAD BOHOSLUŽEB 
Římskokatolické farnosti HRADČOVICEv týdnu od 11.08.2019 do 18.08.2019

Dne Liturgická slavnost hod. úmysl

neděle 
11. 8.

19. neděle v mezidobí
7.30

Za † Josefa Eliáše, rodiče Eliášovy 
a Fojtáchovy, ct. s. Evženii Zajícovou a dar 
zdraví pro živou rodinu                     D 60

10.00 Za farníky

pondělí 
12. 8.

Sv. Jany Františky de Chantal, 
řeholnice – –

úterý 
13. 8.

Sv. Ponciána, papeže, 
a Hippolita, kněze 18.00

Za † rodiče Annu a Josefa Jančovy, rodiče 
Mihlovy, švagra, duše v očistci a Boží ochranu 
pro živou rodinu 

středa 
14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Maria 
Kolbeho, kněze a muč. 18.00

Za pomoc při potížích seniorského věku, dar 
zdraví a pevné víry pro celou farnost    D

čtvrtek 
15. 8.

Slavnost               
Nanebevzetí Panny Marie 18.00

Za † Anežku Buršovou, manžela Františka, 
dceru Blanku, ostatní † rodinu a dar víry pro 
naši farnost                            V 213

pátek 
16. 8.

Sv. Štěpána Uherského
18.00

Za † Víta Zemánka a živou rodinu 
                                                    V 213

sobota 
17. 8.

Lhotka 
18.00

Za živé a † farníky a rodáky ze Lhotky

neděle 
20. neděle v mezidobí 7.30 Za † P. Stanislava Trnavského

18. 8. 10.00 Za farníky

OHLÁŠKY SŇATKU:
V sobotu dne 24.08.2019 v 11.00h ve zdejším farním kostele hodlají uzavřít církevní sňatek 
pan Ondřej Kadlčík, bytem Veletiny 89 a slečna Stanislava Vrágová bytem Drslavice 33 .

tentýž den hodlají zde uzavřít církevní sňatek, a to ve 12.30h, pan David Švec bytem Bílovice 531 a 
slečna Veronika Dohnalová bytem Topolná č. 447 .

V sobotu 17.08.2019 mše sv. ráno v Hradčovicích zrušena. – Večer v 18.00h bude mše sv. u kaple 
sv. Barbory na Lhotce. Mše sv. bude s platností na neděli. Zváni jsou všichni farníci bez rozdílu i z 
ostatních obcí. Po mši sv. bude agapé; starobylý křesťanský zvyk, o kterém se zmiňuje už sv. Pavel 
ve svých listech. Pohoštění,na které kdo může (ale nemusí) přinést i svůj dílek. Bude i něco 
grilovaného. Staří křesťané říkali řecky "agapé", my říkáme "sousedské pobesedování".

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek je tzv. doporučený svátek. Účast na mši sv. není 
závazná, ale věřícímu katolíkovi se doporučuje.


