
 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: 20.3.  

3.neděle postní 

sbírka na celostátní 

setkání mládeže 

 

17.30 - 

8.00 

 

9.30 

 

11.00 

 

18.30 

Strachotice – za +rodinu Bastlovu, Hynkovu, 

Křečnou a D. v O.  

Dyjákovice –za rče Juhaňákovi, bratra Josefa 

a Boží pož. pro celou rodinu 

Hrádek – za Františka Domongoše, rče 

Domongošovi a Madarasovi a vnuka Lukáše 

Hrádek, adorace za mír 

Pondělí: 21.3.  18.00 Hrádek (od 17.00 adorace, pak kříž.cesta) 

Úterý: 22.3.    

Středa: 23.3.  9.30 

18.00 

DD Božice 

Jaroslavice – za Bohuslava Šťavíka a jeho rče 

Čtvrtek:24.3. mše sv. ze slavnosti 18.00 Valtrovice (od 17.00 adorace, pak kříž.cesta) 

Pátek: 25.3. Slavnost  

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

16.30 

 

18.00 

- 17.30  Dyjákovice, ADORACE ZA MÍR A 

ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI 

P.MARIE 

Dyjákovice – za rče, tetu a poděkování za 

vyslyšení proseb 

Sobota: 26.3.  7.00 Hrádek – za Jaroslava a Hermínu Honzákovi a 

D v O.  

Neděle: 27.3.  

4.neděle postní 

 

8.00 

 

9.30 

11.00 

Slup – za maminku a tatínka Volfovi a jejího 

bratra 

Dyjákovice – za rče, bratra, sestru a D v O 

Hrádek – na poděkování živ.výročí 70 let 

s prosbou o Boží požehnání 

 

 

 



Ohlášky 3. neděle postní (20.3.):  

- POMOC UKRAINĚ:  možnost přispět v kostele po celou dobu postní do společné 

pokladny.  

- Dnešní neděli nás otec biskup prosí o sbírku na Celostátní setkání mládeže, které se 

uskuteční o prázdninách ve dnech 9.-.14.8. v Hradci Králové. Mladé srdečně zveme! 

- Ze soboty na neděli se posouvá čas o hodinu. (2—3) 

- V pátek 25.3. papež František zasvětí Rusko a Ukrainu Neposkvrněnému Srdci P. 

Marie, od 17.00 bude přenášet TV NOE. K připojení zve papež věřící na celém světě. 

- V sobotu 26.3.pekařská pouť ke sv. Klementovi v Tasovicích, 16.00 mše sv. 

s biskupem P. Konzbulem, pak posvěcení pekař.výrobků  a jejich ochutnávka, zúčastní 

se i pekaři z Polska 

- V pátek 1.4. pouť Železný poutník (50km noční putování ze sv. Kopečku u 

Olomouce na sv. Hostýn.) Bus jede z Louky v 15.00, hlašte se na mob: 605 186 648 P. 

Ladislav Bublán 

- Sobota 9.4.diecézní setkání mládeže v brněnské katedrále s o.biskupem Vojtěchem. 

Ze Zn. pojede BUS: 6.45 od lázní, pak zastávka v Příměticích u hotelu N. Hlašte se P. 

Čoupkovi 731402652) 

- Zemřel P. Michael Špaček, farář v Mikulčicích působil též v Hodoníně Brodu nad 

Dyjí, Novém Přerově a Novosedlech. Ždánicích a Lovčicích u Kyjova, učil též na 

teologické fakultě, pamatujme v modlitbě. 

 

Text do nedělních ohlášek 

- Milé sestry, milí bratři, 

- jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František 

během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, 

zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný 

den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. 

- Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, 

Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV 

Noe.  

- K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také 

všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v 

katedrálách, na mariánských poutních místech i ve farních a řeholních společenstvích 

po celém světě. 

- Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír 

na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu.  

- V katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově se sejdeme k modlitbě za mír a k zasvěcení 

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v pátek 25. března 2022 v 19.00 hodin.  

- V modlitbě s vámi všemi spojený 

Váš biskup Vojtěch 


