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

Den
Neděle:21.2.

Čas

Místo a úmysl

8.00

Strachotice – za farníky

1. neděle POSTNÍ 9.30

Dyjákovice – na poděkování za dar života
a Boží pož. pro celou rodinu

11.00

Hrádek – za Marii Adamcovou, Emílii
a Zdeňka Přikrylovi a Pavla Přikryla

18.00

Dyjákovice – za + Miroslava Šilingera

Středa: 24.2.

18.00

Slup – za Karla a Bohumilu Matějíčkovi a celou + rodinu

Čtvrtek: 25.2.

18.00

Valtrovice – za Josefa a Martu Dobejvalovi
a syna Jiřího

Pátek: 26.2.

18.00

Hrádek – za smír a víru v rodině a všechny
nemocné sousedy, přátele a D. v O.

Sobota: 27.2.

7.00

Hrádek - na poděkování za všechna přijatá
dobrodiní a ochranu a poděkování Bohu
s důvěrou o další pomoc

Neděle: 28.2.

8.00

Jaroslavice

Pondělí: 22.2.

Sv.Stolce sv. apoš.Petra

Úterý: 23.2.

2. neděle POSTNÍ 9.30
sbírka na Svat.haléř
11.00
-

Dyjákovice – za živ.a+ rod. Barákovu
a Zbránkovu
Hrádek – za farníky

Při sbírce min. neděli se vybralo na nemocnici v Ugandě celkem ve farnostech i s osobními dary
18.000,-Kč. Všem moc díky. Maruška Kudlíková spolu s ostatními pracovníky moc děkuje za
podporu a solidaritu.
Příští neděli bude sbírka na Svatopetrský haléř, ze kterého sv. Otec může okamžitě přispět jménem
církve ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof,
uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
Dnes odpoledne zvu na křížovou cestu v přírodě (prudký svah) v poutním areálu v Hlub. Mašůvkách.
Zájemci sraz ve 14.00 hod u kostela v Hl. Mašůvkách. Příští neděli bych se rád vydal na kříž.cestu na
kopeček u Mikulova. Bližší info oznámím.
Charita nabízí možnost přispět během doby postní do 2. velikonoč.neděle na potřebné na Ukraině
prostřednictvím postní almužny nebo díky těžké pandem.situaci obdarovat potřebné z farnosti, o
kterých víme, že jim to pomůže.. Papír. pokladničky k rozebrání, či v kostele bude společná
pokladnička.
//možnost rozebrání postních předsevzetí//

