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

Den
Neděle: 21.11.

Slavnost JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE

Čas

Místo a úmysl

8.00

Slup –rče Chrástecké, prarče, bratry, rodinu
Machů, manžela Josefa, švagry a celou +

9.30

Dyjákovice – za rče Vařejkovi, prarče
Vařejkovi a Bartošovi a D. v O.

11.00 Hrádek – za Jaromíra Růžičku a Miroslavu
Koňaříkovou a Miroslava a Věru Zeťovi
Pondělí: 22.11.

Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice

9.30

Šanov - senecura

Úterý: 23.11.
Středa: 24.11.

Pam.sv. Ondřeje Düng
Laca, kněze a druhů,
mučedníků

Čtvrtek: 25.11.

18.00 Strachotice

9.30

DD Božice

18.00 Valtrovice – za babičku a dědečka Knotkovi,
bab.Strakovu, rče Vaňkovi, dceru, 2syny a vnuka, rče
Fabíkovi, syna a vnučku, za celou rodinu Fabíkovou

Pátek: 26.11.

18.00 Dyjákovice

Sobota: 27.11.

7.00

Hrádek – za farníky

Neděle: 28.11.

8.00

Jaroslavice –za rodinu Kouřilkovu
a Bartasovu

9.30

Dyjákovice – za posilu v nemoci, za Boží

1.neděle adventní
žehnání adv. věnců

milosrdenství, za živ.a + rodinu Kopečkovu, Kočicovu
a celý rod

11.00 Hrádek – za Milenu Brychtovou
-

-

-

Z důvodu pandemie je možné získávat plnomoc.odpustky duším v očistci do konce listopadu.
Nové protikoronavirové podmínky pro veřejné akce schválené vládou začnou platit v pondělí 22.
listopadu. Bohoslužeb se ale nedotknou. Během bohoslužeb proto nadále doporučujeme
dodržování rozestupů (mimo rod.příslušníků), nošení roušek a dezinfekci u vchodu.
Ve čtvrtek 25.11. v 19.00 na faře v Hrádku setkání zájemců, kteří by chtěli projednávat témata
synody stanovená papežem Františkem, abychom se učili vzájemnému dialogu, rozmnožili svoji
spoluzodpovědnost za farnost a uvědoměleji tak plnili poslání Církve v tomto světě zvěstovat
radostné Ježíšovo poselství ke kterému papež František vybízí. Celkem budou 3 setkání.
Zemřela paní Milena Brychtová roz. Šancová bydlela v Hrádku a pan Josef Kořenek – jezdíval na
mše do Dyjákovic, tak na ně pamatujme ve svých modlitbách.

