POŘAD BOHOSLUŽEB
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE
v týdnu od 26.04.2020 do 03.05.2020

Dne
neděle
26. 4.

Liturgická slavnost

hod.

3. neděle velikonoční

Za farníky
Mše sv.
slouženy
soukromě
v ranních
hodinách

pondělí
27. 4
úterý Sv. Petra Chanela, kněze a muč.
Sv. Ludvíka Marie Grigniona
28. 4. z Montfortu, kněze

úmysl

18.00

Svátek sv. Kateřiny Sienské,

Na úmysl dárce
Za † Boženu Orlovskou, manžela, dceru
a dvoje rodiče
D5

středa panny a učitelky církve,
29. 4. patronky Evropy

18.00

čtvrtek Sv. Zikmunda, mučedníka
30. 4. Sv. Pia V., papže

18.00

Za † rodiče Josefa a Růženu Pijáčkovy,
všechny zesnulé příbuzné a dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
L 53
Za † Manžela Josefa Hruboše, syna Pavla
a duše v očistci
H 186

pátek Sv. Josefa, dělníka
1. 5.

18.00

Na poděkování za dožití 70 let s prosbou o
Boží požehnání pro celou rodinu
V 18

sobota Památka sv. Atanáše,
2. 5. biskupa a učitele církve
neděle
3. 5.

4. neděle velikonoční

Mše sv.
slouženy
soukromě
v ranních
hodinách

Za † rodiče Koníčkovy a vnuka
L 79
Za farníky

Nařízení vlády o postupném uvolňování nouzových opatření nyní dovoluje bohoslužebná
shromáždění, kterých s účastní ne více jak 15 osob. Proto v naší farnosti budou slouženy mše sv. ve
všední dny od úterý do pátku vždy v 18.00h. Svatou zpověď je možno vykonat půl hodiny před mší sv.
na lavičce před kostelem, za nepříznivého počasí v sakristii.
K povolení bohoslužeb je přidána podmínka, aby jejich konání proběhlo v nezbytně nutné době. Proto
se v měsíci květnu upouští od májových pobožností. Totéž platí o nedělních májových v kapličkách.
Mše sv. v neděli, pondělí a sobotu budou nadále slouženy v ranních hodinách v kostele „za zavřenými
dveřmi“.
V neděli však obnovujeme zpřístupnění kostela od 7.00h do 11.00h s možností svátosti smíření.
Každou čtvrthodinu se podává Eucharistie.
Zaopatření v nebezpečí smrti žádejte telefonicky (733 740 016).
Na farním webu najdete:
Videokázání pro děti k 3. neděli velikonoční
Videopříprava na 1. sv. přijímání z katechetického centra v Olomouci
První svaté přijímání, které se mělo konat 7. června se odkládá. Bezprostřední příprava na přijetí
svátosti proběhne nejspíše po prázdninách, tak, aby poslední neděli 27. září děti přistoupily ke stolu
Páně.

