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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 25. 4. 4. neděle velikonoční F,G,H,I 8,00 Za farníky. 

Pondělí 26. 4.    

Úterý     27. 4.   18,00 Za usmíření v rodině. 

Středa 28. 4.    

Čtvrtek 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské. 
panny a učitelky církve 

  

Pátek 30. 4.  18,00 Za nenarozené děti a za dar zdraví 

pro celou rodinu. 

Sobota 1. 5. Sv. Josefa dělníka   C,P,Q,R,U 18,00 Na úmysly prvních sobot. 

Neděle 2. 5. 5. neděle velikonoční 
K,L,M,N,O 

8,00 Za Stanislava a Marii Chvátalovy, 

rodiče Hladkých, Jaromíra Tušera, 

Marii Svobodovou a celou živou  

i zemřelou rodinu. 
 

Pro účast na nedělní mši svaté platí i nadále rozdělení do skupin a to až do zrušení většiny 

omezení. Přednost mají vždy Ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena. Pokud ještě někdo 

nebyl osloven, prosím, ozvěte se. Ve všední den je  to jinak a kromě těch, kteří mají úmysl, 

můžou přijít v rozumném počtu i ostatní. 
 

Dnes odpoledne  tj. v neděli 25. dubna je od 14.30 hod. do 15.00 hod. adorace zakončena 

podáváním svatého přijímání mimo mši svatou. Potom půjdeme (cca v 15.10 hod.) do polí 

modlit se za letošní úrodu. 
 

Ve středu ráno mše svatá tento týden není. 
 

V pátek je od 16.00 hod. do 17.30 hod. pravidelná adorace. Od 17.30 hod. bude možnost 

přistoupit ke svátosti smíření. 
 

Na první sobotu 1. května bude večerní mše svatá v 18.00 hod. již s nedělní  platností. 
 

V neděli 2. května je od 17.30 hod. májová pobožnost zakončená podáváním svatého 

přijímání mimo mši svatou. 
 

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. 
 

Pokud to situace dovolí, uskuteční se letní tábory v těchto termínech: 

Tábor pro rodiče s dětmi Štítary od neděle 4. července do soboty 10. července 

Tábor pro menší děti Štítary od neděle 18. července do soboty 24. července 

Tábor pro starší děti Orlické hory od neděle 8. srpna do soboty 21. srpna 

Přihlášky a další informace jsou buď v kostele nebo na farních stránkách.  

Na tábor pro rodiče s dětmi se přihlašujte přes pana Milana Votavu tel. 739 034 080.!  

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


