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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 24. 5. 7. neděle velikonoční 8,00 Za Stanislava a Marii Chvátalovy, 

rodiče Hladkých, Jaromíra Tušera, 

Marii Svobodovou a celou živou  

i zemřelou rodinu. 

Pondělí 25. 5. Kaplička Plešice 18,00 Za pronásledované křesťany. 

Úterý     26. 5.  Památka sv. Filipa Neriho, 
kněze 

18,00 Za Jindřicha Řiháčka, syna, za rodiče 

Vlčanovy a dva syny. 

Středa 27. 5.    

Čtvrtek 28. 5.    

Pátek 29. 5.  18,00 Za zemřelého Emila Bodnára. 

Sobota 30. 5. Památka sv. Zdislavy 
Vigilie ze slavnosti Seslání 
Ducha svatého. 

20,00 Na poděkování Bohu a Panně Marii. 

Neděle 31. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 

8,00 Za rodinu Denemarkovu. 

 

Počet účastníků bohoslužeb může být od zítřka až 300 osob. Ve všední dny budou mše 

svaté otevřeny pro všechny věřící. V neděli prosím zvláště rizikové skupiny, seniory a malé 

děti(rodiče), aby účast na mši svaté zvážili, abychom byli schopni dodržet bezpečnostní 

dvoumetrové rozestupy. Autobus na nedělní bohoslužby pojede až v neděli 7. června. 

Při bohoslužbách je stále nutné mít roušku a používat dezinfekci.  
 

Příští neděli na slavnost Seslání Ducha svatého bude sbírka na pomoc pronásledovaným 

křesťanům. 
 

Dnes večer v 18.00 hod. bude u kapličky ve Valči májová pobožnost. V případě 

nepříznivého počasí se však sejdeme v kostele. Další májová je v úterý v 17.30 hod.  
 

Farní sportování bude dnes v 18.30 hod. na hřiště u fary jen v případě příznivého počasí. 
 

Zítra tj. v pondělí 25. května je v kapli Bolestné Panny Marie v Plešicích od 17.30 hod. 

májová pobožnost a po ní v 18.00 hod. mše svatá. 
 

Po úterní mši svaté v 18.00 hod. je další příprava na první svaté přijímání. 
 

Mše svatá ve středu ráno tento týden není. 
 

V pátek od 16.00 do 17.30 hod. bude kostel otevřen k  adoraci před Nejsvětější svátostí 

oltářní. Můžete se stavit do kostela k tiché modlitbě kdykoliv během této doby. 

Od 17.30 hod. pak následuje májová pobožnost a v 18.00 hod. mše svatá. 
 

Příští sobotu 30. května je zde v kostele od 20.00 hod. svatodušní vigilie s lucernáriem  

a obnovou biřmovacích závazků. Můžete si sebou přinést křestní svíce. Všichni jste zváni. 
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