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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

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. 

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

18,00 Za všechny živé i zemřelé 

obyvatele Chroustova. 

Úterý     4. 5.  18,00 Za děti, které letos poprvé přistoupí 

ke sv. přijímání a jejich rodiny. 

Středa 5. 5.  8,00 Za zemřelé manžele Nedomovy, 

Sekničkovi a zemřelé sourozence. 

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

  

Pátek 7. 5.  18,00 Za rodinu Bobkovu, Čechovu  

a celou přízeň. 

Sobota 8. 5. Panny Marie Prostřednice 
všech milostí 

  

Neděle 9. 5. 6. neděle velikonoční 
POUŤ DOLNÍ VILÉMOVICE 

9,30 Za všechny živé i zemřelé občany 

Dolních Vilémovic. 
 

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 s výjimkou pouti v Dolních Vilémovicích. 
 

Dnes tj. v neděli 2. května je od 17.30 hod. májová pobožnost zakončená podáváním 

svatého přijímání mimo mši svatou. Májové pobožnosti budou v úterý, půl hodiny přede 

mší svatou a v neděli dle ohlášek. V Dolních Vilémovicích jsou májové každý čtvrtek od 

17.00 hod. 
 

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 odpoledne od 16.00 do 17.55 

hod. adorace před Nejsvětější svátostí. Od 17.00 hod. můžete přistoupit ke svátosti smíření.  
 

Příští neděli je poutní mše svatá v Dolních Vilémovicích. Začátek je v 9.30 hod.  

Jste všichni zváni. Připomínám při tom dodržování tří bezpečnostních opatření. 
 

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. 
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