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 POŘAD BOHOSLUŢEB V ROCE 2020 

Neděle 31. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 

9,30 
 

Za Antonína Čurdy a rodiče, za 
Aloise a Marii Veselovy a za živou  
i zemřelou rodinu. 

Pondělí 1. 6. Památka Panny Marie, Matky 
církve 

  

Úterý     2. 6.    

Středa 3. 6. Památka sv. Karla Lwangy  
a druhů, mučedníků 

  

Čtvrtek 4. 6. Svátek Ježíše Krista, 
nejvyššího a věčného kněze 

18,00 Dětská mše svatá 

Za Antonii Malou, manžela, rodiče  
a sourozence, Libuši Entlerovu, 
manžela a dceru. 

Pátek 5. 6. Památka sv. Bonifáce, 
biskupa a mučedníka 

  

Sobota 6. 6. Mše svatá v latině 8,00 Na úmysly prvních sobot. 

Neděle 7. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

9,30 
 

Za Josefa Teplého, bratra, rodiče  
a za rodinu Ševčíkovu. 

 

Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na generálním úklidu kostela v Dalešicích. 
 

Počet účastníků bohoslužeb může být v současnosti až 300 osob. Při mších svatých je 

nutné dodržovat bezpečnostní dvoumetrové rozestupy, mít roušku a používat dezinfekci na 

ruce. 
 

Pán Bůh zaplať také všem, kteří přispěli do dnešní sbírky na pronásledované křesťany. 
 

Po mši svaté je ještě možnost pro odevzdání postních kasiček. 
 

Poslední májová pobožnost bude dnes v 18.00 hod. a v případě příznivého počasí u sochy 

Panny Marie na městečku. Jinak se přesune do kostela. 
 

Po úterní mši svaté v 18.00 hod. je ve Valči další setkání dětí, které letos přistoupí 

k prvnímu svatému přijímání a jejich rodičů. 
 

Na první pátek 5. června bude dopoledne možnost návštěvy nemocných a večer od 19.00 

hod. příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní. 
 

Na první sobotu v 8.00 hod. je zde v kostele mše svatá v latině. 
 

Omlouváme se, ale ne naší vinou došlo k posunu termínu tábora v Jamném nad Orlicí 

v Orlických horách. Nový termín je o týden posunut oproti původnímu, tedy od 9. srpna do 

22. srpna 2020. Termín uzávěrek přihlášek je 5. července 2020.  
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