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

Den
Neděle: 3.5.

4.neděle velikonoční

Čas

Místo a úmysl

8.00

Slup

9.30

Dyjákovice

den modliteb za povolání 11.00
k duchovnímu stavu

Valtrovice

Pondělí: 4.5.
10.00

Dyjákovice (P. Coufal) – prosba o ochranu
P.Marie a za zdraví pro celou rodinu

18.00

Micmanice

18.00

Valtrovice

18.00

Hrádek – za Pavla Přikryla, rče a prarče

Sobota: 9.5.

7.00

Hrádek – mše sv. s RCH

Neděle: 10.5.

8.00

Jaroslavice

9.30

Dyjákovice – za Petra Hříbka, bry Zdeňka,
Jiřího, Jana a rodiče

Úterý: 5.5.
Středa: 6.5.

Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

Čtvrtek: 7.5.
Pátek: 8.5.

P. Marie, prostřednice
všech milostí

5.neděle velikonoční

11.00

Hrádek – za rče Františka a Veroniku
Šestákovi a pozůstalé děti a za Josefa
a Marii Chudějovi
-

-

-

-

V týdnu jsme doprovodili do Boží náruče v kostele v Dyjákovicích ve čtvrtek Boženu Stojaspalovu
a v sobotu Zdenku Honkovou, pamatujme na ně ve svých modlitbách.
Měsíc květen provází P. Maria, zkusme objevit krásu a hloubku modlitby sv. růžence. Vždy půl
hodiny přede mší sv. je možné se v kostele společně zúčastnit. Můžete i doma třeba jedním
desátkem růžence.
Ve všední dny budeme také zakončovat litaniemi k P. Marii. Je možné se dohodnout a vykonat
si pobožnost májové pobožnosti dle domluvy i v dalších farnostech, i když tam zrovna nebude
mše sv.
K dispozici jsou přihlášky na tábor o letních prázdninách. Termín pro starší děti (6.třída a výše) je
8.-15.8. a pro mladší děti do 6.třídy je 15.-22.8.2020. Je možné se hlásit do konce května. Je
třeba v přihlášce mít také potvrzení od lékaře.
Společný rodinný pobyt v křesťanském duchu bychom rádi prožili na faře na Bítově u Vranovské
přehrady v termínu od 20.-25.7.2020. Zájemci hlašte se v sakristii. Jsme otevření všem.

