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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 4. 4. Slavnost  
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
                         F,G, I, S 

9,30 
 

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

Pondělí 5. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 
     J, K, L, M,  

8,00 Na poděkování za dar života a víry  

a další úmysl dárce. 

Úterý     6. 4.  Úterý v oktávu velikonočním   

Středa 7. 4. Středa v oktávu velikonočním   

Čtvrtek 8. 4. Čtvrtek v oktávu velikonočním 18,00 Za Jana Kováře, manželku a dvoje 
rodiče, za Miroslava Lankaše  
a rodinu Lankašovu a za rodinu 
Fňukalovu. 

Pátek 9. 4. Pátek v oktávu velikonočním   

Sobota 10. 4. SLAVĚTICE 
Sobota v oktávu velikonočním 

18,00 Za Františka Teplana, rodiče, 
rodiče Mičutovy a duše v očistci. 

Neděle 11. 4. 2. neděle velikonoční A,B,C,D 
(Božího milosrdenství)  

9,30 
 

Za farníky. 

 

Od pondělí 22. března opět  platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, 

který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V případě Dalešic to i s kůrem, 

oratoří a sakristií dělá cca 20 věřících. 
 

Rozdělení do skupin bude pokračovat i nadále až do zrušení většiny omezení. Týká se to 

nedělí a některých slavností. Pokud ještě někdo nebyl osloven, prosím, ozvěte se. Ve všední 

den to bude jinak a kromě těch, kteří mají úmysl, můžou přijít v rozumném počtu  

i ostatní. 
 

Od Velkého pátku je možné modlit se novénu k Božímu milosrdenství. Odkazy na tuto 

modlitbu jsou na internetových stránkách farnosti. 
 

Postní kasičky můžete přinášet do kostela do neděle 11. dubna 2021. 
 

Příští neděli 11. dubna se bude podávat svaté přijímání mimo mši svatou v 9.00 hod. 

dopoledne. V 8.40 hod. začíná adorace, pak je podávání sv. přijímání, po něm růženec  

a v půl desáté mše svatá. 
 

Za týden v neděli je ve Valči v 15.15. hod. zakončení a vyhodnocení dětské soutěže, které 

bude přenášené on-line přes facebookové stránky farnosti. 
 

Děkuji všem spolupracovníkům, pomocníkům, přímluvcům a přeji každému z farnosti 

požehnané Velikonoce. + 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
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