
 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: 12.3.  

3. neděle POSTNÍ 

 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Jaroslavice – za farníky 

Dyjákovice – na úmysl dárce 

Hrádek – za Pavla Přikryla, rče, prarče, sestru 

-18.30 Hrádek ADORACE, pak NEŠPORY 

Pondělí: 13.3. výroční den zvolení 

papeže Františka 

  

Úterý: 14.3.    

Středa:15.3.    

Čtvrtek:16.3.    

Pátek:17.3.    

Sobota:18.3.    

Neděle: 19.3.  

4. neděle POSTNÍ 

 

8.00 

 

9.30 

 

11.00 

Slup – za Ludvíka a Annu Zapletalovi, jejich děti, 

sourozence a jejich rodiče 

Dyjákovice – za živé a + z rodiny Strakovi a 

Janíkovi 

Hrádek – za Františka Domongoše, rče 

Domongošovi a Madarasovi a vnuka Luboše 

- 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.  
- 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.  
- V pátek 24.3. proběhne pouť Železný poutník. Zahájení v 18.00 mší sv. na Sv. Kopečku 

u Olomouce, zakončení mší sv. v 7.00 na sv. Hostýně.(asi 50km). Autobus jede 24.3. v 
15h od louckého kostela. 

- V sobotu 18.3. pekařská pouť v kostele sv. Klementa v Tasovicích, v 16.00 mše sv. 
s o.biskupem Vojtěchem, pak setkání a ochutnávka pekař.výrobků 

- Pro manž.páry - v sobotu 18.3. na faře v Louce od 16-18.00 zastavení pro manžele, 
pokračování přednášky manželů Svobodových o manž. slibu, pak adorace 

- V týdnu nebudu přítomen, budu s přihlášenými na faře na Vysočině. Provázejte 
modlitbou, v potřebách se obracejte na okolní kněze či mě zanechte zprávu sms. 


