
 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: 30.10. 

 

30. neděle 

v mezidobí  

 

8.00 

 

 

9.30 

11.00 

Strachotice – za živ. a + rodinu Durákovu a 

Pacíkovu,za dar zdraví a Boží pož.pomoc a D.v O  

Dyjákovice – za manžela Františka a rče 

Subiakovi, Krupiakovi, 3 bratry a 6 švagrů  

Hrádek – za živ. a a + rodinu Plškovu, Vavřínovu 

a Jantošovu, za zdraví a Boží pomoc 

Pondělí:31.10.  13.00 Valtrovice (+ Chovan Michal – z Micmanic) 

Úterý: 1.11. Slavnost VŠECH 

SVATÝCH 

18.00 Jaroslavice  

Středa: 2.11. Vzpomínka na 

všechny věrné 

zemřelé 

17.00 

18.00 

Dyjákovice – za všechny + 

Micmanice – na úmysl papeže 

Čtvrtek:3.11.  17.00 Valtrovice – za Rudolfa a Hanu Juhaňákových, Jiřího a 

Marii Slyžíkových a celou + rodinu a D.v O. a Boží pomoc a 

požehnání pro celou rodinu a za mír na Ukraině a na celém 

světě 

Pátek: 4.11. Pam. sv. Karla 

Boromejského, biskupa 
18.00 Hrádek – rotunda sv. Oldřicha 

Sobota:5.11.  7.00 Slup 

Neděle: 6.11.  

32. neděle 

v mezidobí 

 

8.00 

9.30 

 

11.00 

Jaroslavice – za + Marii Pinďákovou  

Dyjákovice – za rče Štěpanovských a dceru a 

Majku (křest Oliver a Tadeáš Vavřík) 

Hrádek – za Jaromíra Růžičku, Miroslavu 

Koňaříkovou, rče Zeťovi a živ. a + rodinu  

- Děkuji všem, kdo se podíleli na roznesení dušičkového farního zpravodaje.  
- Dnes odpoledne a příští neděli možnost společné modlitby za zemřelé na našich hřbitovech. 

Pamatujte také na + kněze, kteří zde působili. 
- Min. neděli při sb. na misie se vybralo: Hrádek: 1470,-Kč 10eur 50centů,  Slup 1960,-Kč, Dyj.4441,-

Kč. Všem dárcům Bohu díky. 
- V pátek 11.11.svatomartinský průvod v Jaroslavicích a Dyjákovicích, žehnání svatomartinského 

vína.  
- V sobotu 12.11.zveme na pouť dětí a mládeže ke sv. Anežce. Po mši sv. průvod ke kapli sv. 

Anežky, vzdělávací hra, občerstvení zajištěno, dobře se oblečte 

- je možné získávat plnomoc.odpustky duším v očistci: sv. přijímání, čisté srdce- sv. zpověď v těchto 
dnech, modl. na úmysl sv. Otce, návštěva hřbitova a modl. za + 


