
 Pořad bohoslužeb ve farnostech:  

Hrádek, Dyjákovice, Valtrovice, 

Strachotice, Slup, Jaroslavice 

Farář: P. Pavel Sobotka, mob: 731 402 650 

Den Liturgická oslava Čas Místo  

a úmysl 

Neděle: 27.2.  

8. neděle v mezidobí 

dnešní  

sbírka na Ukrainu !!! 

 

18.00 - 

8.00 

 

 

9.30 

 

11.00 

19.00 

Strachotice – za bratry Pavla a Jaroslava a 

švagrovou Boženu Volfovi, Ludvíka Zapletala 

a  za jejich rodiče 

Dyjákovice – za živé a + z rodiny Strakovi a 

Janíkovi 

Hrádek 

Hrádek ADORACE ZA MÍR 

Pondělí: 28.2.  9.30 DD Božice 

Úterý: 1.3.  18.00 Hrádek 

Středa: 2.3. Popeleční středa – 

den přísného  postu 

18.00 Jaroslavice – za + Jana Vávru a D. v O. 

Čtvrtek:3.3.  18.00 Valtrovice 

Pátek: 4.3. 1.pátek v měsíci 15.00 

18.00 

Jaroslavice – obř.síň (+Marie Válková) 

Dyjákovice – za rodinu Švarcovu, Mádrovu a 

Smékalovu a D.v O.  

Sobota: 5.3. 1.sobota v měsíci 7.00 Slup 

Neděle: 6.3.  

1.neděle postní 

 

8.00 

9.30 

 

11.00 

Slup –  

Dyjákovice – za živ.a + rodinu Wiederovu a 

D. v O. 

Hrádek  

- Min. neděli při sb. na hal.sv. Petra se vybralo: Hr.: 2660,- Jar. 3450,-; Dyj.4204,- Kč 
- POPELEČNÍ STŘEDA: PŘÍSNÝ PŮST zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma 

v jídle od 18 do 60 let.  

- V době postní se budeme modlit přede mší sv. místo růžence křížovou cestu.  

- NABÍDNĚTE UBYTOVÁNÍ - lidem, kteří utíkají před válkou: 516 410 668 X 737 234 078  

- Dejte nám vědět: počet osob, které můžete ubytovat, na jak dlouho, zda jim zajistíte stravu. 

Krizová linka přijímá i další nabídky pomoci: zdravotnický materiál, hygienické pomůcky 

atd. 

- Při autonehodě ve čtvrtek v Rakousku zemřeli 3 češi z našeho okolí. Modeme se za zemřelé i 

pozůstalé.   



- Na popeleční středu 2.3. bude křížová cesta za Ukrainu ve městě Znojmě. Zahájení v 19.30 

na Marián. náměstí u základního kamene, kde je socha rudoarmějce zahalená do ukrajinské 

vlajky. 

- úterý – pátek v 17.00 vystavena Nejsv.sv. oltářní k modlitbě za mír, pak kříž.cesta. 

 

MODLEME SE ZA UKRAJINU: 

- Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se 

v této závažné situaci za Ukrajinu. 

- "Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu 

za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali 

modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím, 

vyzval včera při pravidelné generální audienci papež František. 

- Modleme se, jak náš vyzvali již naši biskupové: 

 

Dobrý a milosrdný Bože, 

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou 

odevzdáváme do Tvých rukou. 

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. 

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné 

dohodě a usmíření. 

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou 

něžnou náručí. 

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si 

navzájem odpouštět. 

- Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle 

Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše 

viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od 

zlého. Amen. 

- Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný 

plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu 

smrti naší. Amen. 

- Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. 

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. 

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. 

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. 

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. 

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás. 

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
  

 


