Pořad bohoslužeb ve farnostech:
Hrádek, Dyjákovice, Valtrovice,
Strachotice, Slup, Jaroslavice
Farář: P. Pavel Sobotka, mob: 731 402 650
Den

Liturgická oslava

Neděle: 29.9.

26.neděle v mezidobí 10.00

Dyjákovice, poutní mše sv.

Sv. Michael, Gabriel, 14.30
Rafael, archandělé

Dyjákovice, Te Deum (požehnání)

Památka sv.
Jeronýma,kněze a uč.c.

18.00

Jaroslavice

Úterý: 1.10.

Památka sv. Terezie od
Dítěte Ježíše, panny
a uč.c.

7.00

Slup

Středa: 2.10.

Památka sv. andělů
strážných

9.30

DD Božice

18.00

Micmanice, poutní mše sv.

18.00

Valtrovice – za Františka Rosotu, rče,
sourozence a za d.v o.

Pondělí: 30.9.

Čtvrtek: 3.10.
Pátek: 4.10.

Čas

Památka sv. Františka 18.00
z Assisi

Místo a úmysl

Hrádek – na úmysl dárce, na poděkování
za dar života a za +

(1.pátek v měsíci)
Sobota: 5.10.

Neděle: 6.10.

1.sobota v měsíci

8.00

Valtrovice

18.00

Hluboké Mašůvky (P. Pavel Merta)

27.neděle v mezidobí 8.00

Strachotice

9.30

Dyjákovice – za dceru Annu Novotnou,
bratra a tatínka Hradila

11.00

Hrádek – za babičku Marii a Jaroslava
Plškovi

Ohlášky:
- Při sbírce na Puls min. neděli se vybralo: Dyjákovice: 2042,-Kč
(20eur),Hrádek: 1877,-Kč; Jaroslavice: 1330,-Kč. Všem dárcům Bohu díky.
Kdo by se chtěl stát donátorem může tak učinit přihlášením prostřednictvím
kartičky na stolu v kostele.
- Ve středu pak 2.10.bude poutní mše sv. v 18.00 v Micmanicích k andělům
strážným. Zveme.
- Vyučování náboženství bude pro 1.stupeň: od října v pátek ve 13.00 hod
na faře v Hrádku, 2.stupeň formou společenství mládeže 1x za 14 dní
v pátek po mši sv. – příště 11.10.2019.
- V sobotu 5.10.odpoledne otevřených dveří v bývalém kapucínském klášteře
od 13.00-16.00 hod.
- V neděli 6.10.komentovaná prohlídka kostela sv. Michala a bývalého
jezuit.areálu od 15.00 hod.
- Příští neděli možnost v 17.00 hod na faře v Hrádku možnost shlédnutí
francouzského dobrodružného filmu „Medvěd“. Animované sekvence filmu,
zobrazující sny medvíděte, vytvořil světoznámý český animátor Břetislav
Pojar.
- Děkuji všem, kdo se zapojili do úklidu a výzdoby kostela, zpěvákům,
hudebníkům, těm kdo se podíleli na přípravě pohoštění, chase i vám všem,
kdo jste přišli a pomohli vytvořit společenství Božího lidu.

