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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

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

8,00 
 

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

Pondělí 10. 5.    

Úterý     11. 5.    

Středa 12. 5.    

Čtvrtek 13. 5. SLAVNOST 
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

18,00 Za Cyrila Doležala, manželku, 
sourozence, rodiny Čápovu, 
Drybčákovu a za Jaroslavu 
Doležalovu. 

Pátek 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola   

Sobota 15. 5.    

Neděle 16. 5. 7. neděle velikonoční  
H,I,J,K,L,M,S 

9,30 
 

Za rodiče Coufalovy a duše v očistci. 

 

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 jiné omezení. V neděli stále platí rozdělení do skupin. 
 

Dnešní tj. nedělní sbírka je na určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. 

Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Zároveň je to den modliteb za pronásledované křesťany. 
 

Dnes večer tj. v neděli 9. května je zde v kostele v 19.00 hod. májová pobožnost. Májové 

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

Zítra tj. 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. 
 

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Mše svatá zde 

v kostele začíná jako každý čtvrtek v 18.00 hod. Přede mší svatou je od 16.00 hod. adorace 

a od 17.30 možnost přistoupit ke svátosti smíření. 
 

Čtvrtek je rovněž dnem, kdy začíná devítidenní příprava na slavnost seslání Ducha 

svatého. Můžete se modlit novénu k Duchu svatému. Tato možnost je dána všem, protože 

novéna je modlitba za určitým úmyslem a po určitou dobu bez předepsané formy. 
 

V pondělí 17. května bude Plešicích u kapličky od 17.30 hod. májová pobožnost a od 18.00 

hod. mše svatá. Všichni jste zváni. 
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