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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 2. 5. 5. neděle velikonoční L,M,S,A 9,30 Za farníky. 

Pondělí 3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolů 

  

Úterý     4. 5.    

Středa 5. 5.    

Čtvrtek 6. 5. Památka sv. Jana Sarkandera, 
kněze a mučedníka 

18,00 Za Františka Dufka, dvě manželky 
a děti. 

Pátek 7. 5.    

Sobota 8. 5. SLAVĚTICE 
Panny Marie Prostřednice 
všech milostí 

18,00 Za Miladu Šabatovu, manžela, 
sourozence, Josefa Valu  
a rodiče, rodiče Šabatovy, 
Mašterovy, přízeň a duše v očistci. 

Neděle 9. 5. 6. neděle velikonoční 
A,B,C,D,E,F,G 

8,00 
 

Za Rudolfa Čaňka, manželku, 
Ivanku Čaňkovu, rodinu Fukalovu, 
Cahovu a Blažkovu. 

 

Od pondělí 26. dubna je možné účastnit se bohoslužeb za těchto tří podmínek:  

- ochrana dýchacích cest (respirátor) 

- dvoumetrové rozestupy (vyjma členů jedné domácnosti) 

- používat dezinfekci rukou 

Ve všední den není pro účast na mši žádné jiné omezení. V neděli nadále platí rozdělení do 

skupin.  
 

Dnes večer tj. v neděli 2. května je zde v kostele májová pobožnost. Májové pobožnosti 

budou v květnu vždy v neděli a také ve čtvrtek přede mší svatou.  
 

Zítra tj. v pondělí 3. května bude májová pobožnost v 17.30 hod. u kapličky Narození 

Panny Marie v Chroustově a po ní následuje tamtéž mše svatá. Jste všichni zváni. 
 

Na první pátek dopoledne je možnost návštěvy nemocných a večer od 19.00 hod. adorace 

před Nejsvětější svátostí. Ve čtvrtek adorace není a přistoupit ke  svátosti smíření je možné 

od 17.30 hod. 
 

V sobotu je  v 18.00 hod. mše svatá ve Slavěticích. 
 

 Příští neděli v 9.30 hod. je pouť v Dolních Vilémovicích. Nedělní mše proto začíná 

v Dalešicích už v 8.00 hod. Podávání sv. přijímání mimo mši svatou tentokrát nebude. 

  

V pondělí 10. května bude ve Stropešíně u kapličky od 17.30 hod. májová pobožnost a od 

18.00 hod. mše svatá. Všichni jste zváni. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 

 


