POŘAD BOHOSLUŽEB
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE
v týdnu od 23.08.2020 do 30.08.2020

Dne

Liturgická slavnost
22. neděle v mezidobí

neděle
30 .8.

hod.
7.30
10.00

úmysl
Za živé a † členky a členy společenství živého
růžence
Za pětašedesátníky

pondělí
31. 8.

––

úterý
1. 9.

18.00

Za † rodinu Ondrůškovu, Žižkovu a dar zdraví
pro celou rodinu
H 248

středa
2. 9.

18.00

Za † Marii a Josefa Šišákovy a jejich rodiče
H 96

čtvrtek Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
3. 9.

18.00

pátek
4. 9.

18.00

sobota Sv. Terezie z Kalkaty
5. 9.
23. neděle v mezidobí
neděle
6 .9.

Za kněze a kněžská povolání

Veletiny
18.00

7.30
10.00
14.00

MM
Za † Ludmilu Maňáskovu, manžela, bratra
Josefa, manželku, vnuka Ondřeje a duše
v očistci
H 73
Za † bratra
V
210
Za † Marii a Vladimíra Ševčíkovy, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Procesí do Súhrad

Biblické hodiny začnou v druhém týdnu v září.
Na tento týden připadá první pátek v měsíci.
Návštěvy nemocných v Drslavicích, Hradčovicích a na Lhotce se uskuteční o týden později.
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 5. 9. od 14.00h.
Rozjímavý růženec za nová kněžská povolání bude v sobotu 5. září. ve Veletinách přede mší sv.
Začíná školní rok. Přihlášky do náboženství obdrží děti od svých třídních učitelů. Přihláška by měla
být podepsána alespoň jedním z rodičů.
Žáci druhého stupně se mohou co nejdříve přihlásit písemně do schránky farního úřadu k vyučování
náboženství na faře.
Rozvrh vyučovacích hodin bude zveřejněn na vývěskách i na farním webu.
Prosíme rodiče dětí před prvním sv. přijímáním, aby je přivedli v pátek v 17.25h do kostela.
Zahájíme bezprostřední přípravu na přijetí Eucharistie. Setkání s rodiči těchto dětí proběhne
v pondělí 7. září v 17.00h v kostele.
Žáci druhého stupně se mohou co nejdříve přihlásit písemně do schránky farního úřadu k vyučování
náboženství na faře.
Rozvrh vyučovacích hodin bude zveřejněn na vývěskách i na farním webu.
Prosíme rodiče dětí před prvním sv. přijímáním, aby je přivedli v pátek v 17.25h do kostela.
Zahájíme bezprostřední přípravu na přijetí Eucharistie. Setkání s rodiči těchto dětí proběhne v
pondělí 7. září v 17.00h v kostele.

