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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 8. 8. 19. neděle v mezidobí 9,30 Za farníky. 

Pondělí 9. 8.  Svátek sv. Terezie Benedikty od 
Kříže, panny a mučednice, 
patronky Evropy 

  

Úterý     10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna  
a mučedníka 

  

Středa 11. 8. Památka sv. Kláry, panny   

Čtvrtek 12. 8.    

Pátek 13. 8.    

Sobota 14. 8. SLAVĚTICE 
Památka sv. Maxmiliána Maria 
Kolbeho, kněze a mučedníka 

18,00 Za rodinu Sedlákovu, Mityskovu, 
celou přízeň a duše v očistci. 

Neděle 15. 8. Pouť Stropešín 

SLAVNOST NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE 

9,30 
 

Za živé i zemřelé občany 
Stropešína. 

 

Ve čtvrtek tento týden mše svatá nebude. 
 

Poutní mše svatá bude ve Stropešíně u kapličky za týden v neděli v 9.30 hod. dopoledne.  

Při ní se budou žehnat květiny a byliny. Jste všichni srdečně zváni. V kostele v Dalešicích 

mše svatá tentokrát není. 
 

Od pondělí 16. do středy 18. srpna 2021 se uskuteční cyklopouť do Kostelního Vydří. Dnes 

je uzávěrka přihlášek na autobus. Na kolo je možné se hlásit až do příští neděle. Na úterní 

mši svatou 17. srpna v 9.00 hod. do Kostelního Vydří pojede autobus. Rozpis zastávek 

autobusu – 6.45 hod. Dalešice (zastávka u kostela) – 6.50 hod. Valeč (zastávka u hřiště) – 

6.55 Chroustov (autobusová zastávka) – 7.00 hod. Plešice (autobusová zastávka) – 7.05 

Třebenice (autobusová zastávka) – 7.15 hod. Dolní Vilémovice (autobusová zastávka) – 

7.30 Lipník (autobusová zastávka) – 7.35 hod. Ostašov (autobusová zastávka). 

Předpokládaný návrat je cca v 18.00 hod.  
 

Hvězdicová pouť na Velehrad se letos uskuteční v termínu od pondělí 23. srpna do soboty 

28. srpna. Z Valče tentokrát proud nejde, ale zájemci mohou jít z Netína či Velkého 

Meziříčí. Doprava tam a zpět je zajištěna.  
 

Poslední mši svatou budu ve farnosti sloužit v neděli 29. srpna. Ve 12.00 hod. jste pak 

všichni zváni na faru ve Valči, kde je zajištěn oběd i další občerstvení, včetně programu 

pro děti.  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 

 


