
20. týden 12. května – 19. května 2019 

Pořad bohoslužeb farností 

Dlouhá Brtnice – Krasonice – Nová Říše – Rozseč – Stará Říše 

 

20. týden  od 12. května do 19. května 2019 
  

Neděle  

12. května 

4. neděle velikonoční 

neděle Dobrého pastýře 

 

Den modliteb za povolání 

k duchovnímu stavu 

8:00 
Mše svatá 

Nová Říše 
8:30 

Mše svatá 
Dlouhá Brtnice 

9:30 
Mše svatá 

Krasonice 
9:30 

Mše svatá 
Stará Říše 

11:00 
Mše svatá pro děti 

Nová Říše 

11:00 
Mše svatá 

Rozseč 
16:30 

Májová pobožnost 
Nová Říše 

Pondělí 

13. května 
Panny Marie Fatimské 

17:00 
Mše svatá 

Hladov 

18:00 
Mše svatá 

Nová Říše (v Lipách) 

Úterý 

14. května 
Svátek sv. Matěje, apoštola 

18:00 
Mše svatá 

Dlouhá Brtnice 

18:00 
Mše svatá 

Nová Říše  

Středa 

15. května 
Adorační den farnosti Stará Říše  

13:00 
Zahájení adorace 

Stará Říše 

18:00 
Mše svatá 

Nová Říše 

18:30 
Zakončení adorace a mše svatá 

Stará Říše 

19:00 
Mše svatá 

Červený Hrádek 

Čtvrtek 

16. května 

 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, 

kněze 
 

Adorační den farnosti Nová Říše 
 

7:00 
Mše svatá a zahájení adorace 

Nová Říše 

17:30 
Zakončení adorace a v 18h mše svatá 

Nová Říše 

18:00 
Mše svatá 

Rozseč 

Pátek 

17. května 
Adorační den farnosti Rozseč 

11:00 
Mše svatá a zahájení adorace 

Rozseč 

18:00 
Mše svatá 

Nová Říše 

18:00 
Spol. adorace a zakončení adoračního dne 

Rozseč 

19:00 
Mše svatá 

Stará Říše 

Sobota 

18. května 
Adorační den farnosti Dlouhá Brtnice 

7:30 
Mše svatá  

Dlouhá Brtnice 

18:00 
Spol. adorace a zakončení adoračního dne 

Dlouhá Brtnice 

18:00 
Mše svatá 

Nová Říše 

Neděle  

19. května 
5. neděle velikonoční 

8:00 
Mše svatá 

Nová Říše 

8:30 
Mše svatá 

Dlouhá Brtnice 

9:30 
Mše svatá 

Krasonice 

9:30 
Mše svatá 

Stará Říše 

11:00 
Mše svatá pro děti 

Nová Říše 

11:00 
Mše svatá 

Rozseč 

14:00 
Májová pobožnost 

Nová Říše 



20. týden 12. května – 19. května 2019 

Ohlášky novoříšské kanonie a farností 

Dlouhá Brtnice – Krasonice – Nová Říše – Rozseč – Stará Říše 

 

pro 20. týden  od 12. května do 19. května 2019 

 

Ohlášky celé kanonie: 

• Na našich webových stránkách www.klasternovarise.cz jsou k dispozici aktuální pořady bohoslužeb ve všech 

farnostech a zároveň i některé z farních oznámení.  

• Děti a mládež mají v tomto týdnu poslední příležitost se přihlásit na letní tábor, který se bude konat ve dnech 13. – 20. 

července 2019 v Havlišově Mlýně u Želetavy. Přihlášky jsou ke stažení zde: http://deamok5.webnode.cz/tabor. Bližší 

informace podá v případě potřeby br. Štěpán. 

 

Ohlášky farnosti Dlouhá Brtnice: 

• Ve sobotu 18. května je v naší farnosti adorační den a den vzájemných modliteb s kněžským seminářem. Proto bude 

mše svatá v 7:30 a poté bude příležitost k soukromé adoraci. V 18:30 bude společná adorace a ukončení adoračního 

dne. Adorátoři se mohou zapisovat na archu v kostele. 

•  

 

Ohlášky farnosti Krasonice: 

•   

 

Ohlášky farnosti Nová Říše: 

• Každý den 30 minut přede mší svatou je Májová pobožnost (modlitba desátku růžence, četba a modlitba litanií). 

Májová pobožnost je také v neděli odpoledne. 

• Ve čtvrtek 16. května je v naší farnosti adorační den a den vzájemných modliteb s kněžským seminářem. Proto bude 

mše svatá v 7 hodin ráno a poté bude příležitost k soukromé adoraci. V 17:30 bude společná adorace a ukončení 

adoračního dne a bude následovat mše svatá. Adorátoři se mohou zapisovat na archu v kostele. 

 

Ohlášky farnosti Rozseč: 

• V pátek 17. května je v naší farnosti adorační den a den vzájemných modliteb s kněžským seminářem. Proto bude mše 

svatá v 11 hodin ráno a poté bude příležitost k soukromé adoraci. V 18:00 bude společná adorace a ukončení 

adoračního dne. Adorátoři se mohou zapisovat na archu v kostele. 

•  

 

Ohlášky farnosti Stará Říše: 

• Ve středu 15. května je v naší farnosti adorační den a den vzájemných modliteb s kněžským seminářem. Proto bude 

výstav Nejsvětější svátosti ve 13 hodin a poté bude příležitost k soukromé adoraci. V 18:30 bude společná adorace a 

ukončení adoračního dne a bude následovat mše svatá. Adorátoři se mohou zapisovat na archu v kostele. 

•  

 

http://www.klasternovarise.cz/
http://deamok5.webnode.cz/tabor

