
 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: 5.3.  

2. neděle POSTNÍ 

při mši sv. udílení 

sv. pomazání 

nemocných 

8.00 

 

9.30 

 

11.00 

18.00 

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 

-18.30 Hrádek ADORACE, pak NEŠPORY 

Pondělí: 6.3.  18.00 Slup – za Martina a Marii za Boží požehnání 

Úterý: 7.3.    

Středa:8.3.  18.00 Dyjákovice – za + bratra Milana, rče, D.v O. 

a celou rodinu 

Čtvrtek:9.3.  17.00 Valtrovice – za Jozefa na poděkování za dožitých 

85 let 

Pátek:10.3.  18.00 Hrádek – za zdraví a Boží pož.pro Valérii a Valiku 

mladší 

Sobota:11.3.  7.00 Hrádek – prosba za získání bližšího pracovního 

místa 

Neděle: 12.3.  

3. neděle POSTNÍ 

 

8.00 

9.30 

11.00 

Jaroslavice – za farníky 

Dyjákovice – na úmysl dárce 

Hrádek – za Pavla Přikryla, rče, prarče, sestru 

- V době postní možné 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 bude místo modlitby růžence  přede mší sv. pobožnost křížové cesty.  
- 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. 

- 17.-19.3.v Břežanech proběhne postní duch.obnova, kterou povede P. Jančařík SDB, 
příhlášky do 9.3.na tel: 604486891. S.M.Anežka, email: anezka.hedvika@seznam.cz 

- Provázejme modlitbou čekatele křtu Tomáše Ziku, který bude o velikonoční vigilii dá-li 
Bůh pokřtěn.  

- Zemřela maminka opata Kosíka z Nové Říše v předvečer svých 95. narozenin, pohřeb 
bude mít v sobotu 11.3.v 10.00 v Šaraticích. Pamatujme v modlitbě. 


