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

Den
Neděle: 24.5.

Čas

Místo a úmysl

8.00

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

7.neděle velikonoční
Den modliteb za
sdělovací prostředky

9.30

Dyjákovice – za otevření se Duchu sv.pro syny
a za Boží pož.pro celou rodinu

11.00

Hrádek – za Josefa a Marii Mikulenkovi

18.30

Dyjákovice, po mši sv. zkouška scholy

Středa: 27.5.

18.00

Slup

Čtvrtek: 28.5.

18.00

Valtrovice, za farníky živé i +

Pátek: 29.5.

18.00

Hrádek

11.00

Dyjákovice – za +motorkáře, za víru v rodinách

15.00

Hrádek – pobožnost u kaple sv. Zdislavy

8.00

Jaroslavice – za manžele Segečovi

Pondělí: 25.5.
Úterý: 26.5.

Sobota: 30.5.

Neděle: 31.5.

Pam. sv. Filipa Neriho, kněze

Památka sv. Zdislavy,
patronky rodin

Slavnost Seslání Ducha 9.30
svatého
11.00

Dyjákovice – za farníky a oživení víry v pohraničí
Valtrovice – za Rudolfa a Hanu Juhaňákových,
souroz., 2rče, D.vO.a za Boží pož.pro celou rod.

-

-

-

Probíhá novéna k Duchu sv., denně alespoň desátek růžence na otevření se jeho darům.
K dispozici jsou přihlášky na tábor o letních prázdninách. Termín 8.-15.8., 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.po mši sv. v Dyjákovicích bude požehnáno motorkářům a jejich motorkám. Zájemci,
přijeďte s motorkou do areálu kolem kostela branou naproti hasičské zbrojnici. Malé občerstvení
zajištěno, možnost spanilé jízdy do Tasovic, rodiště sv. Klementa. Žehnání pouze za příznivého počasí.
14.-17.6. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova u Duchcova. Zahájení v 15.00 hod v kostele sv. Markéty
požehnáním, návrat ve středu večer. Zájemci hlašte se na mob. 731402650.
V úterý 9.6.nabízím možnost zúčastnit se asi 20 km pěšího putování na sv. Hostýn kde bude pak mše sv.
Možnost z pondělí na úterý přespat na faře ve Všechovicích. Bližší info viz plakát. Zájemci hlašte se
v sakristii nebo na můj mob. 731402650.
Prosím také o domluvu na úklidu v našich kostelích, zájemci se nahlašte v sakristii, 1xza týden je to třeba.
V sobotu 30.5. zve P. Čoupek od 17.00 hod na faru do Prosiměřic k narozeninovému posezení.

