
 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: 2.10. 

 

27. neděle 

v mezidobí 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Micmanice – poutní mše sv. za farníky 

Dyjákovice   

Hrádek – za Annu a Jana Pacíkovi 

- 18.30 ADORACE HRÁDEK 

Pondělí: 3.10.  18.00 Jaroslavice 

Úterý: 4.10. Pam. sv. Františka z 

Assisi 

18.00 Slup 

Středa: 5.10.  10.00 

18.00 

DD Božice 

Dyjákovice – na poděkování za dar života 

s prosbou o Boží pož. pro celou rodinu a za D.vO. 

Čtvrtek: 6.10.  17.00 Valtrovice – za rče Pacíkovi a živ.a+ rodinu a za 

D.v O. 

Pátek: 7.10. Pam. P. Marie 

Růžencové 

18.00 Hrádek  

Sobota: 8.10.  13.00 Valtrovice – na poděkování za dar života 

s prosbou o Boží pož.pro celou rodinu 

Neděle: 9.10.  

28. neděle 

v mezidobí 

8.00 

 

9.30 

11.00 

Strachotice – na poděkování za dar života a + 

rče, rodinu Muhrovu a Polsterovi 

Dyjákovice – za rodinu Bartakovičovu 

Hrádek (křest Nela Soukupová z Křídlůvek) 

- Vyučování náboženství bude pro zájemce zahájeno v pátek 7.10. v 16.00 na faře v Hrádku. 
Ostatní pak bude dle účastníků a domluvy. 

- 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.  

- Kamarád kněz v Křetíně (nedaleko Letovic) pořádá sportovní den v neděli 9.10. pro podporu 
domova Tereza, můžete využít různých nabídek: od běhu maratonu, půlmaratonu, běhu pro Terezu 
7,9km, běhu pro nadšence (doběhni kam chceš) po možnost, že si dotyčný zvolí trasu sám, 
možnosti jízdy na kole, s kočárkem se psem, …. Více na netu: www.kretin.eu (farnost, farní 
maraton). 

 

http://www.kretin.eu/

