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

Den
Neděle: 10.5.

Čas

Místo a úmysl

8.00

Jaroslavice – za manžela Bohuslava Šťavíka a
rče Bohuslava a Magdalenu Šťavíkovi

5.neděle velikonoční

Pondělí: 11.5.

9.30

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

11.00

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

18.00

Dyjákovice

18.00

Strachotice

18.00

Valtrovice

18.00

Hrádek

7.00

Hrádek – mše sv. s RCH

8.00 !!

Valtrovice – za + manž.Josefa Pejchala a

Úterý: 12.5.
Středa: 13.5.

P.Marie Fatimské

Čtvrtek: 14.5.
Pátek: 15.5.
Sobota: 16.5.

Svátek sv. Matěje,
apoštola
Svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka,
hlav.patr.Čech

Neděle: 17.5.

rodinu Pejchalovu a Durákovu a duše v O.

6.neděle velikonoční
9.30

Dyjákovice

11.00!! Slup – poutní mariánská mše sv.
-

-

Měsíc květen provází P. Maria, zkusme objevit krásu a hloubku modlitby sv. růžence
Ve všední dny budeme také zakončovat litaniemi k P. Marii. Je možné se dohodnout a vykonat
si 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 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.
Nabízím také oblečení pro miminko (holčička) a další výbavičku, kterou mi věnovala 1 maminka.
Pokud by ji někdo použil nebo víte o někom, že by ji upotřebil, dejte vědět.
Pokud máte doma postní pokladničky, je možné je také odevzdat v kostele.

