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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 27. 9. 26. neděle v mezidobí 8,00 Za Josefa Jakoubka, rodiče Jakoubkovy 

a Palátovy, Jitku Sobotkovu, manžela  

a rodinu Kočí. 

Pondělí 28. 9. Slavnost sv. Václava, 
mučedníka, hlavního patrona 
českého národa 

  

Úterý     29. 9.  Svátek sv. Michaela, Gabriela 
a Rafaela, archandělů 

18,00 Za rodinu Svobodovu a Vávrovu. 

Středa 30. 9. Památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve 

8,00 Za nová kněžská a řeholní povolání. 

Čtvrtek 1. 10. Památka sv. Terezie  
od Dítěte Ježíše, panny  
a učitelky církve 

  

Pátek 2. 10. Památka sv. andělů strážných 18,00 Dětská mše svatá  
Za Karla Buchtelu, bratra, matku, rodiče 

Pilerovy, dva syny, rodinu Chládkovu, 

Ondráčkovu a celou přízeň. 

Sobota 3. 10.    

Neděle 4. 10. 27. neděle v mezidobí 8,00 Za Františka Paláta, dvoje rodiče  

a celou přízeň. 
 

Od 18. září 2020 je kromě roušek a dezinfekce v kostele, nařízeno nepořádat akce ve 

vnitřních prostorách, kde je více než deset stojících osob. Od tohoto data je rovněž udělen 

dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro rizikové skupiny. 
 

Farní sportování: Ministranti florbal  – neděle od 18.30 hod. 
 

Zítra tj. v pondělí 28. září na slavnost sv. Václava bude mše svatá se křtem dospělého 

pouze v 10.00 hod. v Dalešicích. Jste všichni srdečně zváni. 
 

Měsíc říjen je měsícem růžencovým, proto zveme všechny k modlitbě růžence vždycky půl 

hodiny před každou mší svatou. Budeme modlit především za misie a zastavení koronaviru. 
 

Návštěva nemocných bude pouze v pátek 2. října dopoledne. Od 16.00 hod. je v kostele 

příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí a od 17. 00 hod. také k přijetí svátosti smíření. 
 

V pátek je také na faře v 19.30 hod. další setkání biřmovanců. 
 

V sobotu 3. října 2020  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus vyjíždí 

z Koněšína krátce před 15.00 hod. Děti mají autobus zdarma. 
 

Tradiční Drakiáda proběhne v sobotu 10. října 2020 na poli za farou ve Valči od 13.30 

hod. Celá akce se uskuteční pouze ve venkovních prostorách. Podrobnosti jsou na 

plakátech. V případě nepříznivého počasí se Drakiáda neuskuteční. 
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