POŘAD BOHOSLUŽEB
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE
v týdnu od 31.05.2020 do 07.06.2020

Dne

Liturgická slavnost
Slavnost

neděle
31. 5. Seslání Ducha svatého
pondělí Památka sv. Justina,
1. 6. mučedníka

hod.
7.30
10.00

Za farníky

mše sv.
sloužena
soukromě
v 6.00h

úterý Sv. Marcelina a Petra,
2. 6. mučedníků

18.00

Památka
středa
sv. Karla Lwangy a druhů,
3. 6.
mučedníků

18.00

Svátek Ježíše Krista,
čtvrtek
nejvyššího a věčného kněze
4. 6.

18.00

pátek Památka sv. Bonifáce,
5. 6. biskupa a mučedníka

18.00

sobota Sv. Pavlíny, panny a mučednice
Sv. Norberta, biskupa
6. 6.
neděle Slavnost
7. 6. Nejsvětější Trojice

úmysl
Za živé a † členky a členy živého růžence

Veletiny
18.00

7.30
10.00

Za † rodiče Grajovy, † sestru Marii, † rodiče
Matyášovy, živou rodinu a duše v očistci D 163
Za † P. Antonína Kupku († 2017)
Za † Josefa a Františka Eliášovy, rodiče
Eliášovy a Fojtáchovy a dar zdraví pro živou
rodinu
D 60
Za † Miloslava Machálka, rodiče Machálkovy
a Zajícovy a syna, a za † Františku Štěrbovou a
manžela
L 73
Za † Jana Daňka, dar zdraví a požehnání pro
živou rodinu
L 85
Za seniory z Veletin
V 112
Za † Boženu Stoklasovou a živou rodinu H 51
Za farníky

Videokázání pro děti k slavnosti Seslání Ducha Svatého
a také soutěž z Vlčího doupěte najdete na farním webu.
Od neděle Seslání Ducha Svatého 31.05.2020 je ve farním kostele opět obvyklý pořad bohoslužeb
včetně večerní mše sv. v sobotu ve Veletinách
Na tento týden připadá první pátek v měsíci.
Návštěvy nemocných se uskuteční v obvyklý den i čas: úterý Hradčovice, středa Lhotka.
V Drslavicích se uskuteční návštěvy vyjímečně takto:
pí Juráková 169, pí Hrubošová 168, p. Chvíla 16
úterý:
středa: nic
čtvrtek: pí Pijáčková 84, pí Koníčková 154, pí Hanáková 156
pí Holubová 10, pí Koníčková 50, pí Rachůnková 170
pí Chvílová 6 a pí Zálešáková 152
Tichá hodinová adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí se uskuteční ve čtvrtek po večerní mši
sv.
Výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání je v pátek přede mší sv.
Návštěva nemocných ve Veletinách se uskuteční v sobotu od 14.00h
Děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání, jsou opět – i s rodiči– zvány do farního kostela ve
čtvrtek 04.06.2020. Začínáme v 17.30h. V 18.00h následuje mše sv.
Prázdninový tábor pro ministranty se koná. Přihláška je k dispozici v sakristii nebo na farním webu ke
stažení.
Krabičky s postní almužnou přineste příští neděli.
Kvůli nouzovému stavu nebylo možno odsloužit obvyklé mše sv. za jubilanty. Každá skupina jubilantů,
ať si sama zváží náhradní termín mše sv. a ten pak nahlásí.
Na podzim zahájíme přípravu na svátost biřmování. Udělování této svátosti plánujeme na podzim
2021. Vydávání přihlášek oznámíme. Každý dospělý křesťan by měl tuto svátost přijat. Proto jsou
vyzýváni všichni, kdo neměli dosud možnost tuto svátost přijmout, aby se přípravy účastnili; nevadí
ani důchodový věk. Dolní věková hranice j 17 let dovršených v roce 2021.
Oznamujeme, že služby kostelníka se ujali pan Rostislav Šrámek a pan Stanislav Duháň.
Příští neděli je sbírka na pronásledované křesťany.

