POŘAD BOHOSLUŽEB
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE
v týdnu od 28.06.2020 do 05.07.2020

Dne
neděle

Liturgická slavnost
12. neděle v mezidobí

28. 6.

hod.
7.30
10.00

pondělí Slavnost Petra a Pavla,
29. 6. apoštolů

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

18.00

Svátek výročí posvěcení
úterý
katedrály
30. 6.

18.00

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
s prosbou o dar zdraví, ochranu a pomoc Boží
pro živé rodiny

středa
1. 7.

18.00

K Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu za celou †
rodinu

čtvrtek
2. 7.

18.00

Svátek sv. Tomáše,
pátek
apoštola
3. 7.
sobota Sv. Prokopa, opata
4. 7.
neděle
5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a
Metoděje, biskupa, patronů
Evropy

18.00
Veletiny
18.00

7.30

volný úmysl
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o
dar zdraví a Boží požehnánípro celou živou
rodinu L 79
patrocinium kaple: Za mládež z Veletin
Za farníky

––

mše sv. zrušena

OHLÁŠKY SŇATKU:
Oznamujeme, že ve farním kostele v Korytné sobotu 11.07.2020 uzavřou církevní sňatek pan Adam
Střelec bytem Drslavice 15 a slečna Klára Sedláčková bytem Drslavice
Odkaz ne nedělní videokázání pro děti je na farním webu.
28.06. je adorační den farnosti. Výstav Nejsvětější Svátosti se uskuteční v neděli 28.07. 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.
Mše sv. mimořádně bude sloužena v pondělí, poněvadž je slavnost sv. Petra a Pavla. Naši biskupové
doporučují věřícím v tento den účastnit se slavení mše sv.
Na tento týden připadá první pátek v měsíci.
Návštěvy nemocných se uskuteční v obvyklý den i čas: úterý Hradčovice, středa Lhotka, čtvrtek
Drslavice
V Drslavicích se uskuteční návštěvy, a to každý níže uvedený den v tomto pořadí :
pí. Juráková 169, pí. Hrubošová 168, p. Chvíla 16
úterý:
středa: pí. Pijáčková 84, pí. Koníčková 154, pí. Hanáková 156
čtvrtek:
ostatní
Tichá hodinová adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí je stanovena na 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.
V letošním roce připadá Slavnost sv. Cyrila a Metoděje na neděli. Ve Veletinách bude slavnost
patrocinia kaple v sobotu v předvečer slavnosti s platností na neděli v obvyklý čas v 18.00h. V neděli
bude mš sv. pouze ráno v 7.30h. Bude ji sloužit P. Jaroslav Kapuš z Prakšic.

