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

Den

Čas

Místo a úmysl

8.00

Slup

15.00

Hrádek – poutní mše sv.

7.00

Dyjákovice

18.00

Valtrovice

1.pátek v měsíci

7.00

Hrádek

Svátek sv. Tomáše,ap.

18.00

Přímětice, dětská mše sv.

1.sobota v měsíci

7.00

Slup

Sv. Prokopa, opata

18.30

Hluboké Mašůvky, mše před kostelem, P.

Neděle: 28.6.
13. neděle v mezidobí
sbírka na bohoslovce
Pondělí: 29.6.

Slavnost sv. Petra
a Pavla, apoštolů

Úterý: 30.6.
Středa: 1.7.
Čtvrtek: 2.7.
Pátek: 3.7.

Sobota: 4.7.

Marian Rudolf Kosík, Opraem, opat Nová Říše

Neděle: 5.7.

-

-

-

Slavnost sv. Cyrila
a Metoděje, patronů
Evropy, hlavních
patronů Moravy

9.30

Dyjákovice

11.00

Hrádek

15.00

Oleksovičky (ve 14.00 růženec ve Slupi, pak
pěší průvod do Oleksoviček)

Děkuji všem těm, kteří se zapojili jakýmkoliv způsobem do průběhu dnešní pouti v Hrádku.
Dnešní sbírka (28.6.) byla na bohoslovce.
Dětem začínají prázdniny, přejeme jim, aby je hezky prožívaly a nezapomínaly na Boha. Je
možné využít čas pro povzbuzení ve víře např. dobrou knihou, či se domluvit s kamarádem a
nabídnout své síly tam, kde je třeba. Rodičům přeji, aby se nebáli sdílet své nápady s druhými,
může to být povzbuzení pro druhé, dobrá motivace, či hezké společenství, které prožijeme
s druhými.
V pátek je v Příměticích v 18.00 dětská mše sv., po ní táborák s dětmi na ukončení školního roku.
Buřty si vezměte s sebou. Přijeďte podpořit křesť. společenství.
Jednota Orel Znojmo pořádá pěší pouť ze Znojma od kostela sv. Kříže – vyráží se v 15.00, přes
Přímětice (16.30) do Hlubokých Mašůvek – kde lze v letošním roce získávat mimořádně
plnomocné odpustky. V sobotu a v neděli v Hlubokých Mašůvkách probíhá hlavní pouť. Bližší
info viz plakát.
V 9.00 v pondělí možnost skládání farního prázdninového zpravodaje na faře v Hrádku.

