POŘAD BOHOSLUŽEB
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE
v týdnu od 06.09.2020 do 13.09.2020

Dne

Liturgická slavnost
23. neděle v mezidobí

neděle
6 .9.

hod.
7.30
10.00
14.00

pondělí Bl. Melichara Grodeckého,
7. 9. kněze a mučedníka
úterý Svátek
8. 9. Narození Panny Marie

úmysl
Za † Marii a Vladimíra Ševčíkovy, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Procesí do Súhrad

––

středa Sv. Petra Klavera, kněze
9. 9.

18.00

Za živou a † rodinu Gregůrkovua duše v
očistci
H 214
Volný úmysl

čtvrtek Bl. Karla Spinoly,
10. 9. kněze a mučedníka

18.00

Za † rodiče Nevařilovy a celou † rodinu
H 211

pátek
11. 9.

18.00

sobota Jména Panny Marie
12. 9.
24. neděle v mezidobí
neděle
13 .9.

18.00

Veletiny
18.00

7.30
10.00

Na poděkování za 55 let manželství s prosbou
o Boží pomoc do dalších let pro celou rodinu
H 116
Za živé a † Marie z Veletin
Za †rodiče Josefa a Ludmilu Šišákovy a Boží
požehnání pro celou živou rodinu H 931
Za farníky

Tradiční procesí do Súhrad je dnes odpoledne. Ve 14.00h se sejdeme u mostku. V případě deště se
procesí nekoná.

Setkání s rodiči dětí před 1. sv. přijímáním proběhne v pondělí 7. září v 17.00h v kostele.
Biblická hodina je v úterý po večerní mši sv.
Odložené 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 v Drslavicích
Odložená návštěva nemocných ve Veletinách se uskuteční v sobotu 12. 9. od 14.00h.
Příprava na první sv. přijímání pokračuje v pátek v 17.25h v kostele.
Studentská mše sv. na téma "Vyprávěj" bude v pátek 11. září se v 17.30h v Újezdci u Luhačovic.
Podrobnosti na plakátku.
Rodiče dětí prvňáčků obdrželi ve škole přihlášky do náboženství. Prosíme, aby je vyplněné vhodili do
schránky na faře.
Žáci druhého stupně se do náboženství mohou co nejdříve přihlásit písemně do schránky farního
úřadu. Nebo je osobně odevzdají na první hodině, která je už tuto středu.
Rozvrh vyučovacích hodin je zveřejněn ve vývěskách i na farním webu.
Pouť děkanátu do Olomouce k sv. Janu Sarkenderovi se uskuteční sobotu. Vzhledem k malému
počtu přihlášených bude vypraven společný autobus za děkanát. Čas odjezdu se přihlášení zavčas
dozvědí. Je možné poutě se účastnit i vlastním autem.

