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

Liturgická oslava

Čas

Místo a úmysl

Neděle: 29.5.

7. neděle velikonoční

8.00

Slup – za rče Baroňovi, za rodinu Bacovskou a
dcery Jarmilu a Blanku

9.30

Dyjákovice – za Pavla Vargu, syna Pavla, rče a
D.v O.

11.00 Hrádek – za Jaromíra Růžičku, Miroslavu
Koňaříkovou a rče
Pondělí: 30.5.

Sv. Zdislavy

18.00 Hrádek – za víru v rodinách
po mši sv. pobožnost u kaple sv. Zdislavy

Úterý: 31.5.

Svátek Navštívení P.
Marie

18.00 Dyjákovice- lurd.kaple – za + sestru

Středa: 1.6.

Památka sv. Justina,
mučedníka

18.00 Jaroslavice – za + rodinu Hájkovu

Čtvrtek:2.6.

Památka sv. Filipa
Neriho, kněze

18.00 Valtrovice

Pam. sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků

18.00 Dyjákovice

Pátek: 3.6
1.pátek v měsíci

Sobota: 4.6.

10.00 Znojmo – sv. Mikuláš, biřmování (biskup
Vojtěch)

Neděle: 5.6.

8.00

Strachotice – za Antonína Příhodu a celou
rodinu

9.30

Dyjákovice - za + Wiederova a Vávrova

Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SV.
sbírka na charitu

11.00 Hrádek – za rče Pavla a Marii Mikulenkovi, 2
syny a rče Drábkovi

18.00 - 19.00 Hrádek Adorační den, výstava NSO

- 19.-22.6.cyklopouť z Přímětic do Jeníkova, možnost hlásit se na můj mobil:
731402650
- V sakristii je možné si vyzvednout přihlášku na let. tábor o prázdninách.
Vyplněnou přihl. je třeba odevzdat do 6.6. s potvrzením od lékaře. Kluci mají
možnost účastnit se Dyjácké chaloupky (10.-16.7.) v Olbramkostele, kterou
vede o. Marek Coufal.
- V sobotu 2.7.pořádá farnost Znojmo – Louka poutní zájezd do Jihlavy, tam
návštěva farnosti o. Mariána, pak mše sv. odp. návštěva ZOO. Bližší info viz
plakát.
- Dnes odpoledne (29.5.) v 15.30 zvu na kávu či čaj na faru do Hrádku,
projednali bychom se zájemci ochotnými se zapojit pouť v Hrádku spojenou
s díky za 20 let kněžství.
- Prosme v těchto dnech Ducha sv. ať oživí a posílí naši víru.

14. diecézním biskupem brněnským byl jmenován Mons. Pavel Konzbul
Svatý otec František dnes v poledne (26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení
Páně) jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing.
Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního
biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, který po dosažení 75 let věku zaslal loni papeži
Františkovi svůj abdikační dopis, se dnem jmenování nového brněnského biskupa
stává emeritním brněnským biskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským
administrátorem sede vacante brněnské diecéze, a to do slavnosti diecézních
patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022, kdy se při bohoslužbě v 16.00 hodin
v katedrále sv. Petra a Pavla nový biskup ujme kanonického vedení diecéze.

