
 

 
 

 

 

          POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2017 

Neděle 2. 4. 5. neděle postní 9,30 
 

Za Jana Buchtelu, manželku, dvoje 
rodiče, za Josefa Ludvíka, rodiče, za 
Karla Pavlíčka a rodiče. 

Pondělí 3. 4.    

Úterý     4. 4.    

Středa 5. 4.    

Čtvrtek 6. 4.  18,00 Mše svatá pro rodiče s dětmi 

Za rodiče Kainovy, dva syny, rodiče 
Kratochvílovy a syna. 

Pátek 7. 4.    

Sobota 8. 4. Slavětice 18,00 Za Františka Teplana, rodiče, rodiče 
Mičutovy a duše v očistci. 

Neděle 9. 4. Květná neděle 9,30 Za farníky. 

Farní sportování v tělocvičně: Ministranti florbal + fotbal – neděle od 19.00 do 20.30 hod. 
 

Dnes ve 13.30 hod. je zde v kostele křížová cesta. 
 

Odpoledne v  15.00 hod. přijede do farnosti Valeč skupina ministrantů ze Znojemska  

a okolí nazavaná Soluňáci. Zvou všechny ministranty na společné setkání, které začíná 

v kostele krátkou adorací. Soluňáci si pro vás připravili zajímavý program. Zváni jsou  

i rodičové ministrantů a rodinní příslušníci. 
 

Ve čtvrtek po mši svaté v 18.00 hod. je na faře další příprava dětí na první svaté přijímání. 
 

Na první pátek 7. dubna bude dopoledne možnost návštěvy nemocných a večer  

od 19.00 hod. příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní.  
 

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

Zpověď před Velikonocemi bude příští sobotu 8. dubna od 14
 
.30

 
do 16.00

 
hod. Na tuto 

zpověď je zajištěn i cizí zpovědník.Ve všední den se zpovídá se také vždy půl hodiny přede 

mší svatou. 
 

Autobus do Brna na diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem odjíží 

z Dalešic v sobotu 8. dubna v 7.00 hod. od kostela. Další podrobnosti jsou na plakátu  

a farních stránkách. 
 

Za týden je Květná neděle, připomínka slavného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. 

Sejdeme se v 9.30 hod. před kostelem, kde bude žehnání ratolestí a potom půjdeme 

průvodem do kostela.  
 

V úterý 11. dubna se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční pašijová hra o životě, smrti  

a vzkříšení Ježíše Krista. Začátek je ve 20.00 hod. Odjezd do Žďáru je hned po skončení 

večerní mše svaté cca. v 18. 30 hod. Pokud byste se chtěli zúčastnit, nahlaste se v sakristii.  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 

 


