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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 13. 6. 11. neděle v mezidobí 8,00 Za živou i zemřelou rodinu Dlouhou, 

Nedvědovu, celou přízeň a duše 

v očistci. 

Pondělí 14. 6.  18,00 Za všechny politiky a státníky. 

Úterý     15. 6. Sv. Víta, mučedníka   

Středa 16. 6.    

Čtvrtek 17. 6.    

Pátek 18. 6.  18,00 Bohoslužba slova + svaté přijímání. 

Sobota 19. 6. Památka sv. Jana 
Nepomuka Neumanna, 
biskupa 

18,00 Za všechny novokněze a nové jáhny.  

Neděle 20. 6. 12. neděle v mezidobí 8,00 Za P. Aloise Zouhara, bratry kněze, 

celou rodinu Zouharovu a za živé i 

zemřelé kněze, kteří zde sloužili. 
 

Od 8.června jste opět všichni zváni na nedělní mši svatou. Je však třeba stále dodržovat 

některá bezpečnostní opatření jako je ochrana dýchacích cest (respirátor) či používání 

desinfekce a také dodržování dvoumetrových rozestupů. Autobus zatím jezdit nebude. 
 

Mimořádně je mše svatá v pondělí v 18.00 hod. V úterý a ve středu mše svaté nejsou, 

v pátek je bohoslužba slova se svatým přijímáním a sobotní mše svatá v 18.00 hod. už je 

s nedělní platností. 
 

Páteční adorace je jako obvykle od 16.00 hod. do 18.00 hod. tentokrát bez možnosti 

přistoupit ke svátosti smíření.  
 

Za týden je mše svatá v 11.00 hod. místo v Lipníku v Ostašově. Jste zváni. 
 

Stále je ještě možnost přihlašovat děti na tábory v Orlických horách a ve Štítarech. 

Podrobnosti jsou na plakátech a internetových stránkách farnosti. 

 

Papírové ohlášky budete dostávat do konce školního roku. Během prázdnin je přístup 

k ohláškám na internetu, v kostelní vývěsce a v omezeném počtu k rozebrání v kostele. 
 

V sobotu 3. července 2021  je hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách. Je zajištěn autobus, 

který vyjíždí z Koněšína jako obvykle krátce před 15.00 hod. Děti mají autobus zdarma. 

Podrobný program včetně neděle je na plakátech.  
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