
 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: 26.2.  

1. neděle POSTNÍ 

 

8.00 

 

9.30 

11.00 

18.00 

Slup – za bratry Pavla a Jaroslava, za švagrovou 

Boženu a jejich rče a D.v O. 

Dyjákovice – za + rče, bratra Milana a D.v O. 

Hrádek – za farníky 

-18.30 Hrádek ADORACE, pak večerní chvály 

Pondělí: 27.2.  18.00 Jaroslavice–.za + Martina a Agátu 

Úterý: 28.2.    

Středa:1.3.  18.00 Dyjákovice – za rče, tetu a vyslyšení prosby 

Čtvrtek:2.3.  17.00 Valtrovice – za + Michala a Marii 

Pátek:3.3.  18.00 Hrádek – za + Paťku 

Sobota:4.3.  7.00 Slup – za Annu a Jozefa, za Boží pož.ve stáří 

Neděle: 5.3.  

2. neděle POSTNÍ 

při mši sv. udílení 

sv. pomazání 

nemocných 

8.00 

 

9.30 

 

11.00 

Strachotice – za maminku a její rče Annu a 

Ondřeje Kormaníkovi a D.v O. 

Dyjákovice – za + rodinu Juhaňákovu, bratra 

Josefa a vnuka Radka a Boží pož.pro celou rodinu 

Hrádek – za farníky 

- Min. neděli při sbírce na Svat.haléř se vybralo: Jar. 3086,-Kč; Hrádek: 3380,-Kč; 
Dyjákovice: 4600,-Kč. Všem Vám dárcům Bohu díky. 

- V době postní možnost přispět do postní pokladničky, která bude v kostele, či si ji 
můžete vzít do svých domovů. Její výtěžek bude věnován na podporu nemocných na 
Ukraině. 

- V době postní budeme místo modlitby růžence konat přede mší sv. pobožnost křížové 
cesty.  

- Příští neděli bude při mši sv. udílení sv. pom.nemocných. Může ji přijmout ten, kdo je 
pokřtěný, je v milosti posvěcující (byl u sv. smíření),  je dlouhodobě nemocný, má 
nějaký závažný zdravotní problém, či se chystá na nějaký závažný lékařský zákrok. 
Tuto svátost v těchto závažných případech mohou přijmout i pokřtěné děti. 

- V sobotu 11.3. bude v sále dominikánského kláštera ve Znojmě pro všechny věkové 
kategorie postní duchovní obnova se mší sv. od 9:00 do 13:00. Povede ji P. Josef 
Novotný. 

- Dnes v brněnské katedrále bude uveden mezi čekatele křtu Tomáš Zika, provázejme jej 
svou modlitbou. 


