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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

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. 

Pondělí 24. 5. Památka Panny Marie, Matky 
církve  SLAVĚTICE 

18,00 Za všechny živé i zemřelé občany 

Slavětic. 

Úterý     25. 5.  18,00 Za rodiče Floriánovy, Votavovy, 

Chládkovy, Šťastnovy, 

celou přízeň a duše v očistci. 

Středa 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho   

Čtvrtek 27. 5. Svátek Ježíše Krista, 
nejvyššího a věčného kněze 

  

Pátek 28. 5.  18,00 Za Františka Paláta, dvoje rodiče  

a přízeň. 

Sobota 29. 5.    

Neděle 30. 5. SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z 

8,00 Za Marii Řezáčovu, manžela, rodiče, 

sourozence, a rodiče Staňkovy. 

 

Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

Dnes večer tj. v neděli 23. května je v 17.30 hod. májová pobožnost u „Řezáčovi“ kapličky 

u Třebenic. Z Valče vyrážíme pěšky ke kapličce v 17.00 hod. od kostela.  
  
Zítra tj. 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. 
 

Májová pobožnost je také v úterý půl hodiny přede mší svatou. Prosím, přijďte včas, abyste 

pozdním příchodem nerušili ostatní. Poslední májová bude příští neděli v 17.30 hod. zde 

v kostele.  
 

V pátek je od 16.00 hod. do 17.25 hod. pravidelná adorace. Od 17.30 hod. bude možnost 

přistoupit ke svátosti smíření. 
 

První svaté přijímání je v neděli 6. června při mši svaté v 8.00 hod. Prosím o modlitbu za 

prvokomunikanty i jejich rodiny.  
 

Od června se při nedělních bohoslužbách ruší rozdělení do skupin a všichni jste zváni na 

nedělní mši svatou. Je však třeba stále dodržovat některá bezpečnostní opatření jako je 

ochrana dýchacích cest (respirátor) či používání desinfekce. Autobus zatím jezdit nebude. 
  
V  pondělí 31. května na svátek Navštívení Panny Marie je v 17.30 hod. v Ostašově  

za obecním úřadem májová pobožnost a od 18.00 hod. mše svatá. Jste všichni zváni. 
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