POŘAD BOHOSLUŽEB
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE
v týdnu od 05.04.2020 do 12.04.2020

pondělí
6. 4.
úterý
7. 4.
středa
8. 4.
čtvrtek
Zelený čtvrtek
9. 4.
pátek
Velký pátek
10. 4.
sobota Bílá sobota
11. 4.
Slavnost
neděle
Zmrtvýchvstání Páně * Boží
12. 4.
hod velikonoční *

Mše sv. slouženy soukromě
v ranních hodinách

neděle Květná neděle
5. 4.

hod.

úmysl
Za farníky
Za † Jaroslava Pijáčkas, manželku, bratra, dar
zdraví, Boží ochranu pro živou rodinu H 31
Za † Františka Mikuláštíka, rodiče z obou stran
a duše v očistci H 87
Na přímluvu Panny Marie za dar zdraví,
ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
Za kněze a biskupy

večerní obřady
neveřejné

Liturgická slavnost

mše sv.
ráno
neveřejná

Dne

obřady uctívání kříže
Za † Víta Zemánka a Boží ochranu pro živou
rodinu V 213
Za farníky

Dosavadní zpřístupnění kostela a možnost svátosti smíření ve večerních hodinách a v neděli
dopoledne je pro zhoršení nákazové situace na uherskobrodsku ZRUŠENO.

Žehnání ratolestí při mši sv. na Květnou neděli proběhlo ráno bez účasti veřejnosti. Požehnané
kočičky k rozebrání jsou v předsíni kostela (žebráčce). Předsíň kostela otevřena po celý den.
Krabičky s postní almužnou se budou odevzdávat až po skončení nouzového stavu.
Také ostatní obřady velikonočního třídení proběhnou bez účasti veřejnosti. Proto ani
Getsemanská zahrada a Boží hrob nebudou letos zřizovány.
Na farním webu najdete:
Videokázání pro děti ke Květné neděli
Videopříprava na 1. sv. přijímání z katechetického centra v Olomouci, která byla už byla zahájena.
Víte, že otec jako hlava rodiny může požehnat na Boží hod velikonoční pokrmy. Svatý týden a
velikonoce prožívejme doma s rodinou. Inspiraci pro každý den VELIKONOČNÍHO TŘÍDENÍ
naleznete také na webu.
Mše sv. jsou slouženy každý den v ranních hodinách v kostele „za zavřenými dveřmi“.
Úmysl k odsloužení mše sv. možno nahlásit telefonicky 733 740 016.
Zaopatření v nebezpečí smrti žádejte telefonicky (733 740 016).
Velikonoční pozdrav otce arcibiskupa zde na nástěnce.

