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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

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. 

Pondělí 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie     
OSTAŠOV 

18,00 Za všechny živé i zemřelé občany 

Ostašova. 

Úterý     1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka 18,00 Za Ludvíka Sedláčka, jeho 

sourozence a rodiče. 

Středa 2. 6.    

Čtvrtek 3. 6. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 8,00 Za děti, které letos přistoupí 

k prvnímu  sv. přijímání a jejich 

rodiny. 

Pátek 4. 6.  18,00 Za Tomáše a Anežku Jonášovy, 

oboje rodiče a celou přízeň. 

Sobota 5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa  
a mučedníka 

18,00 Za víru v křesťanských rodinách. 

Neděle 6. 6. 10. neděle v mezidobí 
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

8,00 Za farníky. 

 

Od června se při nedělních bohoslužbách ruší rozdělení do skupin a  jste opět 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. 
 

Při sbírce na charitativní účely se vybralo 6280,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

Poslední májová pobožnost je zde v kostele dnes (tj. v neděli) v 17.30 hod.  
 

Zítra tj. 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. 
 

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Je to doporučený svátek. Mše svatá se závěrečnou 

adorací je ráno v 8.00 hod. Další možnost účasti na mši svaté je večer v 18.00 hod. 

v Dalešicích, po které bude i průvod k oltáři před kostelem. Ve středu ráno mše svatá není. 
 

V pátek je možnost návštěvy nemocných. Odpolední adorace tentokrát nebude, jen krátce 

po mši svaté, protože je v kostele od 16.00 hod. závěrečná příprava na 1. sv. přijímání a od 

17.00 hod. 1 sv. zpověď. 
 

První svaté přijímání je příští neděli při mši svaté v 8.00 hod. Byť jsou již omezení 

zmírněna, přednost účasti na mši svaté mají rodiny dětí a příbuzní. Ostatní v přiměřeném 

počtu. Pokud chcete na nedělní mši, využijte možnosti bohoslužby v sobotu v 18.00 hod., 

která už je s nedělní platností. 
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