POŘAD BOHOSLUŽEB
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE
v týdnu od 24.05.2020 do 31.05.2020

Dne
neděle
24. 5.

Liturgická slavnost

hod.

7. neděle velikonoční

pondělí Sv. Bedy Ctihodného, kněze
25. 5. a učitele církve

úmysl
Za farníky

Mše sv.
slouženy
soukromě
v ranních
hodinách

Za † syna Lukáše Chvílu, rodiče Chvílovy,
Preclovy a Boží ochranu pro živ.rodinu D 182

16.00

Pohřeb † pana Stanislava Sedláčka

úterý Památka
26. 5. sv. Filipa Neriho, kněze

16.00

Pohřeb † paní Ludmily Indrové

středa Sv. Augustina z Canterbury,
27. 5. biskupa

18.00

čtvrtek
28. 5.

18.00

Za † Cyrilu Hrubošovou

pátek
29. 5.
sobota
30. 5.

Za † Antonína Zemánka, jeho rodiče,
sourozence a celý rod
V5

18.00

Památka sv. Zdislavy
Veletiny
18.00

Slavnost
neděle Seslání Ducha svatého
31. 5.
*končí doba velikonoční*

7.30
10.00

V 36
Za † Boženu Berkovou, manžela, rodiče z obou
stran, † kněze, duše v očistci a Boží ochranu a
pomoc pro živou rodinu D 166
Za † Jaroslava Juráka, rodiče z obou stran,
† Anežku Grajovou, živou rodinu a duše
v očistci
D 169
Za živé a † členky a členy živého růžence
Za farníky

Videokázání pro děti k 7. neděli velikonoční je na farním webu.
Ještě v neděli 24.05.2020 platí, že kostel je přístupný od 7.00h do 11.00h s možností svátosti smíření.
Každou čtvrthodinu je podávaná Eucharistie.
Pohřeb † pana Stanislava Sedláčka je v pondělí v 16.00h v kostele.
Pohřeb † paní Ludmily Indrové je v úterý v 16.00h v kostele.
Od neděle Seslání Ducha Svatého 31.05.2020 je ve farním kostele opět obvyklý pořad bohoslužeb.Od
30.05.2020 bude nadále také večerní mše sv. v kapli ve Veletinách
Děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání, jsou zvány do farního kostela ve čtvrtek 28.05.2020
– začínáme v 17.30h. V 18.00h následuje mše sv. Přítomnost rodiče(ů) je vítána.
Schůze pastorační rady farnosti je v pátek po večerní mši sv.
V neděli je sbírka na pronásledované křesťany.

