
 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: 22.5. 6. neděle velikonoční 

sbírka na 

pronásledované 

křesťany 

8.00 

9.30 

 

11.00 

Jaroslavice – úmysl p. Šťavíkové 

Dyjákovice – za + Josefa Wolfa, 2 rče, živ. 

rodinu a dar zdraví 

Hrádek – za rče Pacíkovi, celou živ. a + rodinu 

Pacíkovu, Pestlovu a D.v O.  

Pondělí: 23.5.  18.00 Valtrovice – za farníky 

Úterý: 24.5.  18.00 Dyjákovice- lurd.kaple – za + sestru 

Středa: 25.5. mše již z následující 

slavnosti 

18.00 Strachotice – za syna Pavla k nedož.50 let a 

za D.v O. 

Čtvrtek:26.5. Slavnost 

Nanebevstoupení 

Páně 

 

18.00 

 

Hrádek 

Pátek: 27.5.    

Sobota: 28.5.  9.15 Dyjákovice – požehnání pro babské hody 

Neděle: 29.5.  

7. neděle velikonoční 

 

8.00 

 

9.30 

 

11.00 

Slup – za rče Baroňovi, Bacovských a dcery 

Jarmilu a Blanku 

Dyjákovice – za Pavla Vargu, syna Pavla, rče a 

D.v O. 

Hrádek – za Jaromíra Růžičku, Miroslavu 

Koňaříkovou a rče 

- 19.-22.6.cyklopouť z Přímětic do Jeníkova, možnost hlásit se na můj mobil: 731402650 
- V sakristii je možné si vyzvednout přihlášku na let. tábor o prázdninách. (6.-

20.8.)Vyplněnou přihl. je třeba odevzdat do 6.6. s potvrzením od lékaře. Je možné i 
oskenovat a zaslat mailem. Kluci mají možnost účastnit se Dyjácké chaloupky (10.-16.7.) v 
Olbramkostele, kterou vede o. Marek Coufal. Přihlášky v sakristii. 

- V sobotu 2.7.pořádá farnost Znojmo –Louka poutní zájezd do Jihlavy, tam návštěva farnosti 
o. Mariána, pak mše sv. odp. návštěva ZOO. Bližší info viz plakát. 

- V těchto dnech se můžete přihlašovat na Katolickou charismatickou konferenci, která se 
bude konat na výstavišti BVV, 6.–10. 7. v Brně. Přihlašování je přes internet na stránkách 
konference.cho.cz 

- Po slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní novéna na Slavnost Ducha sv., 
prosme zvláště za ty, kteří se připravují na svátost biřmování. 


