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

Den
Neděle: 17.5.

Čas

Místo a úmysl

8.00

Valtrovice – za + manž.Josefa Pejchala
a rodinu Pejchalovu a Durákovu a duše v O.

6.neděle velikonoční

Pondělí: 18.5.

9.30

Dyjákovice

11.00

Slup – poutní mariánská mše sv.

18.00

Slup – májová pobožnost

18.00

Dyjákovice – za zdraví a dary Ducha sv.a
ochranu P.Marie pro celou rodinu

Úterý: 19.5.
Středa: 20.5.

Památka sv. Klementa
Marie Hofbauera, kněze

18.00

Jaroslavice – za manžela Petra Žárského
a za Boží pož.pro celou rodinu

Čtvrtek: 21.5.

Slavnost
Nanebevstoupení Páně

18.00

Valtrovice
začíná novéna na Slavnost Seslání Ducha sv.

Pátek: 22.5.

18.00

Hrádek – za Hermínu a Jaroslava
Honzákovi, 2bratry a duše v O.

Sobota: 23.5.

7.00

Hrádek – mše sv. s RCH

Neděle: 24.5.

8.00

Strachotice – za rodinu Pejchalovu
a Durákovu s prosbou za dar živé víry

9.30

Dyjákovice

11.00

Hrádek – za Josefa a Marii Mikulenkovi

7.neděle velikonoční

-

-

-

Měsíc květen provází P. Maria, zkusme objevit krásu a hloubku modlitby sv. růžence
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 mít v přihlášce
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.
Pokud máte doma postní pokladničky, je možné je také odevzdat v kostele.
V sobotu 30.5.v 11.00 hod bude mše sv. v 11.00 hod v Dyjákovicích. Po mši sv. bude požehnáno
motorkářům a jejich motorkám. Zájemci, přijeďte s motorkou do areálu kolem kostela branou naproti
hasičské zbrojnici. Žehnání se bude konat, pokud bude příznivé počasí.
Díky spolupráci nadšených dobrovolníků se podařilo vyčistit rýny a čistící gajgry kostela v Hrádku a také
v Dyjákovicích. V ostatních místech tak bude třeba ještě uskutečnit.

