POŘAD BOHOSLUŽEB
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE
v týdnu od 07.06.2020 do 14.06.2020

Dne

Liturgická slavnost

neděle Slavnost
7. 6. Nejsvětější Trojice
pondělí
8. 6.

hod.
7.30
10.00

úmysl
Za † Boženu Stoklasovou a živou rodinu
H 51
Za farníky

––

úterý Sv. Efréma Syrského,
9. 6. jáhna a učitele církve

16.00

Pohřeb † paní Marie Čechové

středa
10. 6.

18.00

čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně
11. 6. (bude slavena v neděli)

18.00

Za † rodiče Koníčkovy, vnuka, syna, dceru,
zetě a Boží požehnání pro živou rodinu
s prosbou o dar zdraví
L 79
Za † rodiče Pilkovy, tři syny, snachu a Boží
ochranu pro živou rodinu
H 201

pátek
12. 6.

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní za 65 let
společného života

Veletiny
18.00

Za † Jiřího Starobu, manželku, dvoje rodiče,
zetě a živou rodinu
(přeloženo ze 14.03.)

sobota Památka sv. Antonína
13. 6. z Padovy, kněze a uč. církve
neděle Slavnost
14. 6. Těla a Krve Páně

7.30
9.00

Za farníky
Za † Marii Chvílovou, rodiče Vlkovy a živou
rodinu
D 16

Videokázání pro děti k slavnosti k Nejsvětější Trojici naleznete na farním webu
Děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání, jsou opět – i s rodiči– zvány do farního kostela ve
čtvrtek 11.06.2020. Začínáme v 17.30h. V 18.00h následuje mše sv.

Čtvrtek po Nejsvětější Trojici církev slaví jako slavnost Těla a Krve Páně. Toto tajemství naší víry
oslavíme v neděli. Hrubá mše sv. začíná už v 9.00 hodin. Po mši sv. projdeme v eucharistickém
průvodu obcí a u čtyř zastavení budeme chválit, prosit, vzývat a klanět se eucharistickému Pánu.
Umístění zastavení průvodu Božího Těla zaznamenalo změny. První bude u Lidáků na č. 90, druhé u
Zálešáků na č. 33, třetí u Chvílů na č. 31, a čtvrté u Šilhavíků na č. 113
Zdůraznit význam této slavnosti a zároveň vyjádřit svou víru a vztah k Bohu můžeme účastí
v krojích. Co se dětí týče, jsou také zvány v krojích a všechny. Ty z nich, které měli letos poprvé
přistoupit ke stolu Páně; půjdou sice ke sv. přijímání až v září, ale v průvodu by neměly chybět – a
když v krojích, bude to jedině dobře.
Prázdninový tábor pro ministranty se koná. Přihláška je k dispozici v sakristii nebo na farním webu
ke stažení.

