
Administrátor farnosti: Michal Seknička;Telefon: 734 286 494; E-mail: dalesice@dieceze.cz 

Internetové stránky farnosti: http://farnostvalec.cz 

 

 

 
 

 

 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 29. 3. 5. neděle postní 9,30 
 

Za Jana Buchtelu, manželku a dvoje 
rodiče, za Josefa Ludvíka a rodiče, za 
Karla Pavlíčka a rodiče. 

Pondělí 30. 3.    

Úterý     31. 3.    

Středa 1. 4.    

Čtvrtek 2. 4.  18,00 Za Jana Kováře, manželku, dvoje rodiče, 
rodinu Fňukalovu, za Miroslava Lankaše 
a rodinu Lankašovu. 

Pátek 3. 4.    

Sobota 4. 4. SLAVĚTICE 18,00 Za manžele Šabatovy, dvoje rodiče, 
rodiče Novákovy, celou přízeň Plíškovu 
a duše v očistci. 

Neděle 5. 4. Květná (pašijová) neděle 9,30 Za Rudolfa a Vojtěšku Svobodovu, 
sourozence a celou rodinu Svobodovu, 
Pekárkovu a Buršíkovu. 

 

Z rozhodnutí diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho se od čtvrtka 12. března 2020 až do 

odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby i jiná shromáždění v kostelích. 

Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. 

Brněnský biskup po dobu trvání mimořádných opatření uděluje dispens od osobní účasti 

na nedělní bohoslužbě. Mše svaté můžete sledovat i online přes tento odkaz  MseOnline.cz  
 

Farní sportování ani příprava na první svaté přijímání ve Valči tento týden opět nebudou. 
 

Všichni křesťané jsou vyzýváni, aby se spojili každý večer ve 20.00 hodin k  modlitbě 

růžence za zastavení pandemie koronaviru. 
 

Návštěvy nemocných tento týden ani během trvající karantény nebudou. Návštěva kněze je 

možná jen  po předchozí telefonické domluvě a především z vážných důvodů. 
 

V pátek od 19.00 do 20.30 hod. bude kostel otevřen k individuální adoraci před Nejsvětější 

svátostí oltářní. Můžete se stavit do kostela k tiché modlitbě kdykoliv během této doby. 
 

V sobotu v 18.00 hod. bude ve Slavěticích sloužena odložená mše svatá bez účasti lidu. 
 

Za týden je Květná neděle, připomínka slavného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Mše 

svatá bez účasti lidu začne před kostelem, kde bude žehnání ratolestí. 
 

Instrukce ohledně slavení Velikonoc budou upřesněny příští týden. Přistoupit ke svátosti 

smíření lze po telefonické či písemné domluvě při dodržení všech bezpečnostních opatření.  
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