POŘAD BOHOSLUŽEB
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE
v týdnu od 21.06.2020 do 28.06.2020

Dne

Liturgická slavnost
12. neděle v mezidobí

7.30

neděle
21. 6.
pondělí
22. 6.

hod.

10.00
Sv. Paulína Nolánského, biskupa
Sv. Jana Fishera, biskupa,
a Tomáše Mora, mučedníků

––

středa Slavnost
24. 6. Narození sv. Jana Křtitele

––

čtvrtek
25. 6.

––

pátek
26. 6.

––

sobota Sv. Cyrila Alexandrijského,
27. 6. biskupa a učitele církve
13. neděle v mezidobí

Na poděkování za 55 let společného života a
přímluvu Panny Marie pro živou rodinu L 68
Za "sedmdesátníky"

––

úterý
23. 6.

neděle
28. 6.

úmysl

Veletiny
18.00

7.30
10.00

volný úmysl
Za živé a † členky a členy živého růžence
Na poděkování za dary a požehnání během 35ti
let kněžské služby

OHLÁŠKY SŇATKU:
Oznamujeme, že ve zdejším kostele sobotu 04.07.2020 uzavřou církevní sňatek pan Daniel Šišák
bytem Hradčovice 131 a slečna Monika Mahdalová bytem Hradčovice 112
Na webu farnosti je další videokázání pro děti.
Příprava na 1. sv. přijímání v tomto školním roce již skončila. Pokračovat budeme ihned v prvním
týdnu po prázdninách

V pracovní dny nastávajícího týdne jsou bohoslužby zrušeny. Případný pohřeb bude možné vykonat
v sobotu. K zaopatření umírajícího volejte duchovního správce v Prakšicích P. Jaroslava Kapuše

mobil: 725 175 214

Úmysl pro večerní mše sv. v sobotu ve Veletinách zůstává neobsazen.
Příští neděli při hrubé mši sv. duchovní správce poděkuje Bohu za prožitých 35 let v kněžské službě.
Všichni jste srdečně zváni na tuto děkovnou bohoslužbu a po jejím skončení také před obecní úřad
na agapé – tedy přátelské setkání všech se všemi a něco dobrého na zub k tomu.
Na příští neděli je také stanoven adorační den farnosti. Nejsvětější Svátost bude vystavena
odpoledne ve 13.00h. Na stolku pod kůrem je rozpis služeb, aby mohl být kostel po celé odpoledne
otevřen. Adorace bude ukončena ve 20.00h.
Duchovní správa vyslovuje poděkování všem, kdo přispěli svou účastí a službou k minulé slavnosti
Těla a Krve Páně. Ministrantům, kostelníkům, schóle, lektorům, hasičům ze Lhotky, a také těm, kdo
připravili jednotlivá zastavení eucharistického průvodu.

