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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 16. 5. 7. neděle velikonoční 11,00 Za Oldřicha Nedvědického, vnuka 

Milana, rodiče, manžele Durdovy, 

všechny zemřelé lipnické hasiče  

a duše v očistci. 

Pondělí 17. 5. PLEŠICE 18,00 Za živé i zemřelé občany Plešic. 

Úterý     18. 5.    

Středa 19. 5.  19,00 Za Zdeňka Holase, rodiče a celou 

rodinu a za rodinu Pošvářovu  

a manžele Blísovy. 

Čtvrtek 20. 5. Památka sv. Klementa 
Marie Hofbauera, kněze 

  

Pátek 21. 5. Svátek Výročí posvěcení 
brněnské katedrály 

  

Sobota 22. 5. Vigilie ze slavnosti Seslání 
Ducha svatého. DALEŠICE 

20,00 Za Františka Kováře, rodiče, sestru  
a živou i zemřelou rodinu. 

Neděle 23. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 
 

11,00 Za Josefa Nováčka, rodiče, za rodiče 

Ošmerovy a celou rodinu a za 

Ladislava a Emilii Havlátovy a rodiče. 
 

Při sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu se vybralo 1610,- Kč. Všem 

dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

Zítra tj. v pondělí 17. května bude Plešicích u kapličky od 17.30 hod. májová pobožnost  

a od 18.00 hod. mše svatá. Všichni jste zváni. 
 

Půl hodiny před začátkem středeční mše svaté je v květnu májová pobožnost. 
  

V sobotu 22. května se uskuteční dobrodružná výprava do údolí řeky Jihlavy s názvem  

„Po stopách sv. Josefa“. Akce je zejména pro děti a mládež, ale mohou se přihlásit  

i dospělí dobrodruzi. Nejpozdější termín nahlášení je pátek večer. Sraz je v sobotu ráno 

v 7.30 hod. u kostela ve Valči. Návrat cca v 16.00 hod. Podrobnosti jsou na plakátech. 
 

Večer v sobotu 22. května je v kostele v Dalešicích od 20.00 hod. svatodušní vigilie 

s lucernáriem a obnovou biřmovacích závazků. Všichni jste zváni. 
  

Sbírka příští neděla je určena na charitativní účely. 
 

V pondělí 24. května bude v kapličce ve Slavěticích od 17.30 hod. májová pobožnost a od 

18.00 hod. mše svatá. Všichni jste zváni. 
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