
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
HNĚVOŠICE  

Cihelní 92, 747 35 Hněvošice 
 
Pořad bohoslužeb od 18.6.2017 do 25.6.2017 

NE 

18.6 

SLAVNOST TĚLA 

A KRVE PÁNĚ 

/BOŽÍ TĚLO/ 

7:00 
Mše sv. 

a průvod

Za  Edeltraudu Slivkovou, manžela, snachu, zetě, 

rodiče z obou stran a  Ritu Rebokovou 

PO 

19.6 
Pondělí 11. týdne 

v mezidobí 
18:00 Mše sv. Za  Lucii Šramovou a rodiče 

ÚT 

20.6 
Úterý 11. týdne 

v mezidobí 
   

ST 

21.6 
Památka sv. Aloise 

Gonzagy, řeholníka 
18:00 Mše sv. Za  Annu Černínovou, manžela dceru a zetě 

ČT 

22.6 

Čtvrtek 11. týdne 

v mezidobí 

18:00 Mše sv. Za  Marii Fajkusovou, manžela  

a rodiče z obou stran 

PÁ 

23.6 

SLAVNOST 

NEJSVĚTĚJŠÍHO 

SRDCE JEŽÍŠOVA 

 

18:00 

 

Mše sv. 
Za  Maxmiliána a Annu Čiržovy, syna  

a rodiče z obou stran 

SO 

24.6 

SLAVNOST 

NAROZENÍ SV. JANA 

KŘTITELE 

18:00 Mše sv. 
Za  Františka Grigarčíka, rodiče z obou stran,  

zetě a  z rodiny 

NE 

25.6 

SLAVNOST SV. 

PETRA A PAVLA 

APOŠTOLU 

/ODPUST/ 

8:30 Mše sv. 

Za živé  farníky 

Mši sv.bude sloužit novokněz košické 

arcidiecéze P.Pavol Bujňák +novokněžské 

požehnání 

       Příležitost ke svátosti smíření je pravidelně před každou mší svatou,(kromě neděle). 

Za úklid kostela děkuji skupince č. 7.  Příští týden prosím o úklid skupinku č. 8.  

• V pondělí 19.6.2017 bude poslední hodina výuky náboženství, jak ve škole, tak na faře. Mše 

svatá na ukončení školního roku bude v pondělí 26.6.2017, kde se bude rozdávat 

vysvědčení z náboženství. 

• V neděli 25.6.2017 na odpust Petra a Pavla mši sv. bude sloužit novokněz košické 

arcidiecéze P. Pavol Bujňák. Na závěr mše svaté udělí novokněžské požehnání.  

• Ve dnech od 3. do 9. července se bude konat 10. jubilejní diecézní pěší pouť z Opavy na 

Velehrad, na kterou zveme každého, kdo chce na 150 kilometrové cestě přes Slezsko 

a Moravu prožit duchovní cvičení ve společenství mladých z celé naší diecéze. Informace 

jsou na plakátku vzadu na nástěnce. 


