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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 16. 5. 7. neděle velikonoční 
W,X,Y,Z, A,B,D,E,F,G,J 

8,00 Za farníky. 

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

Úterý     18. 5.  18,00 Za Zdeňka Slatinského, rodiče  

a rodiče Palátovy. 

Středa 19. 5.  8,00 Za nenarozené děti, jejich rodiče  

a za širší povědomí o důstojnosti 

každého člověka. 

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

  

Pátek 21. 5. Svátek Výročí posvěcení 
brněnské katedrály 

18,00 Za Anežku Chládkovu, manžela, 

syna a duše v očistci. 

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 
C,D,E,F,H,I,K,L,M,N 

8,00 Za Viktora Pavlíčka, bratra Jana, 

manželku Jaroslavu, dvoje rodiče  

a celou zemřelou přízeň. 
 

Při sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu se vybralo 10 912,- Kč. Všem 

dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

Dnes tj. v neděli 16. května je od 17.30 hod. májová pobožnost u kapličky ve Valči. 

V případě nepříznivého počasí bude jako obvykle v kostele. 
 

Další májové pobožnosti jsou v úterý, půl hodiny přede mší svatou a v neděli dle ohlášek.  
 

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. 
 

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

přistoupit ke svátosti smíření. 
 

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. Nejpozdější termín nahlášení je pátek večer. Sraz je v sobotu ráno v 7.30 hod.  

u kostela. 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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