
 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: 25.9. 

 

26. neděle 

v mezidobí 

 

11.00 

 

18.00 

 

Dyjákovice – poutní mše sv. s účastí chasy 

                       křest  Filip Hrobár 

- 18.30 možnost ADORACE V HRÁDKU 

Pondělí: 26.9.  18.00 Hrádek – za + Mirku 

Úterý: 27.9. Památka sv. Vincence 

z Pauly, kněze 

18.00 Jaroslavice (mše již z následující slavnosti) 

Středa: 28.9. Slavnost sv. Václava, 

mučedníka, 

hlav.patr.čes.národa 

8.00 

10.00 

Dyjákovice – za rodinu Ardamicovu 

Znojmo –Louka poutní mše sv. (P. Husek OPraem.) 

Čtvrtek: 29.9. Svátek sv. Michaela, 

Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

17.00 Valtrovice – za manžela Michala,2rče, za jejich + 

děti a za celou a živ.rodinu 

Pátek: 30.9. Pam.sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

18.00 Hrádek – za P. Jeronýma, nová kněž.a 

řehol.povolání 

Sobota: 1.10. Pam.sv. Terezie od 

Dítěte Ježíše, panny a 

učitelky církve 

7.00 Slup 

Neděle: 2.10.  

27. neděle 

v mezidobí 

8.00 

9.30 

11.00 

Micmanice – poutní mše sv. za farníky 

Dyjákovice   

Hrádek – za Annu a Jana Pacíkovi 

- Vyučování náboženství bude pro zájemce zahájeno v pátek 7.10. v 16.00 na faře v Hrádku. 
- Ve čtvrtek 29.9. v 18.00 hod přednáška P. Petráčka na téma: inkvizice,čarodějnice, kolonialismus, 

černé kapitoly círk. dějin a co s nimi v kostele ve Znojmě-Louce, vstupné dobrovolné na opravu 
kostela v Louce 

- V sobotu 1.10. v 15.00 slavnostní otevření opraveného kostela sv. Markéty a svěcení oltáře 
v Jaroměřicích n. Rokytnou (emeritní biskup Vojtěch Cikrleho a Jeho Milosti Jana Adama 
z Questenberka – viz plakát 

- V kostele u sv. Kříže jsou vystaveny nové zvony, požehnání a zavěšení zvonů s oslavou 300 let 
milostného obrazu - v sobotu 15. 10. 2022 v 10.00 s účastí otce biskupa Pavla. 

- V měsíci říjnu můžeme znovu objevovat modlitbu sv. růžence. Příležitost ke společné modlitbě je 
např.před každou mší sv. Můžete se i sami domluvit k modlitbě ve vámi vyhovujícím čase.  

 


