
 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: 25.12.  

Slavnost 

NAROZENÍ PÁNĚ 

9.30 

11.00 

 

18.00- 

Strachotice – za živé a + z rodiny Bauerovi 

Hrádek – za farníky, + kněze a nová kněžská a 

řeholní povolání 

18.30 HRÁDEK (tichá adorace, pak modlitba 

NEŠPOR) 

Pondělí: 26.12. Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 
9.30 

 

Slup – za rodinu Královu, Hápovu, Aloise 

Sobotku a D.v O.  

Úterý: 27.12. Svátek sv. Jana, 

apoštola a 

evangelisty 

9.30 

17.00 

DD Božice 

Jaroslavice – žehnání vína v kostele sv. Jiljí 

Středa: 28.12. Svátek Mláďátek, 

mučedníků 

18.00 Dyjákovice – za maminky v požehnaném stavu, 

za děti, které se nemohly narodit 

Čtvrtek:29.12.  17.00  Valtrovice – za rodinu Cnosztovu a Černajovu, 

za živé a + , za zdraví a Boží požehnání 

Pátek:30.12. Sv. rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa 

18.00 Hrádek – za rodiny, víru v rodinách 

(obnova manželských slibů) 

Sobota:31.12. Silvestr 8.00- 

9.00 

9.00 HRÁDEK ADORACE 

Hrádek – na poděkování za přijatá dobrodiní, 

Boží  pomoc do nového roku 

Neděle: 1.1. Slavnost MATKY 

BOŽÍ P. MARIE 

9.30 

 

11.00 

Dyjákovice – za + rče Karla a Růženu 

Šindelářovi a 3 syny, 2 dcery a zetě Michala 

Hrádek – za víru v rodinách, živé a + farníky 

- V pondělí Na sv. Štěpána od 14.00 do 16.00 možnost návštěvy kostela v Hrádku 
k modlitbě, ztišení, prohlídce betlémů, zpěvu koled (v letošním roce betlém v kostele 
vypadá opět trochu jinak, ke shlédnutí i domácí betlémy) 

- Ve středu 28.12. měl být v 17.00 v Dyjákovicích koncert Dyjákovické scholy. Ze 
zdravotních důvodů je odložen. Náhradní termín bude upřesněn. !!! 

- V pátek 30.12. na svátek sv. Rodiny zvu na 18.00 na mši sv. do Hrádku, kdy při ní 
obnovíme manželské sliby. 

-  Zveme vás na farní ples, který bude v pátek 20.1.2023 od 19:30 v obecním sále 
v Kuchařovicích. 

- Prosím též o aktivní zapojení a pomoc při průběhu TKS, termíny ve farním zpravodaji.  


