
 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: 10.4.  

 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

 

 

8.00 

 

9.30 

 

11.00 

Strachotice – za živ.a + rodinu Pacíkovu, 

Durákovu a za dar zdraví 

Dyjákovice – na poděkování za uzdravení a za 

dar života s prosbou o Boží požehnání 

Hrádek – za farníky 

Pondělí: 11.4.  18.00 Hrádek 

Úterý: 12.4.    

Středa: 13.4.  18.00 Jaroslavice 

Čtvrtek:14.4. ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 Hrádek 

Pátek: 15.4. VELKÝ PÁTEK 18.00 Hrádek   VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 

Sobota: 16.4. BÍLÁ SOBOTA, 

VIGILIE 

20.00 Hrádek 

Neděle: 17.4.  

Slavnost 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ  

8.00 

 

9.30 

11.00 

Slup – za rče Tkadlecovi, jejich dceru a  Marii a 

Vlaďku Tkadlecovu a D. v O.  

Dyjákovice  

Hrádek  

- POMOC UKRAINĚ:  možné přispět v kostele po celou dobu post. do spol. pokladny.  
- Dnes odp. (neděle 10.4.) příležitost ke sv. smíření s cizím zpovědníkem, přijede 

redemptorista v Hrádku od 15.00-15.30, pak Dyjákovice od 15.40-16.30. 
- Na Velký pátek den přísného postu, nejí se maso, dospělí 1x za den se dosyta najíst.  
- Na Velký pátek možnost po velkopátečních obřadech jít průvodem ke Kalvarii v Hrádku ke 

společné modlitbě.  
- Na Bílou sobotu možnost adorace u Božího hrobu od 8.00 do 12.00 hod, zapište se do 

tabulky. Kostel nesmí zůstat bez dozoru.  
- V neděli na vzkříšení při bohoslužbě žehnání velikonočních pokrmů.  
- V pátek a v sobotu v 7.00 možnost společné modlitby ranních chval z denní modlitby církve 

z mobilu v kostele v Hrádku. 
- Na Bílou sobotu po vigilii možnost krátkého setkání na faře k oslavě Kristova vzkříšení, 

možnost donést něčeho ke společnému slavení.  
- Dnes na Květnou neděli v 15.00 křížová cesta z Gránického údolí na Hradiště. Na Velký 

pátek pak kříž. cesta na Hradiště ve 21.00 hod. 
- Příští neděli zakončení společné sbírky na Ukrajinu, prosím o odevzdání postniček. 


