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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 3. 5. 4. neděle velikonoční 8,00 Za farníky. 

Pondělí 4. 5.    

Úterý     5. 5.    

Středa 6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, 
kněze a mučedníka  

  

Čtvrtek 7. 5.  18,00 Za rodiče Velebovy, Koudelkovy  
a celou přízeň. 

Pátek 8. 5. Panny Marie, Prostřednice 
všech milostí 

  

Sobota 9. 5. SLAVĚTICE 18,00 Za Miladu Šabatovu, manžela, 
sourozence, Josefa Valu  
a rodiče, rodiče Šabatovy, 
Mašterovy, přízeň a duše v očistci. 

Neděle 10. 5. 5. neděle velikonoční 9,30 
 

Za Františka Dufka, dvě manželky 
a děti, za živou zemřelou rodinu 
Dufkovu a Jašovu. 

 

Tento týden můžou navštěvovat bohoslužby ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena.  

Rovněž si můžou přizvat tolik osob kolik se vejde do povolených 15 účastníků bohoslužeb.  
 

Od pondělí 11. května může být počet účastníků bohoslužeb 100 osob. Ve všední dny 

budou mše svaté otevřeny pro všechny věřící. V neděli prosím zvláště rizikové skupiny, 

seniory a malé děti(rodiče), aby účast na mši svaté zvážili, abychom nepřekročili povolený 

limit. Při bohoslužbách je stále nutné mít roušku! Dezinfekce na ruce bude přímo 

v kostele.  
 

V úterý v 19.00 hod. na faře ve Valči navážeme na přípravu k prvnímu svatému přijímání. 

Pokud se již nic mimořádného nepřihodí, bude první svaté přijímání v neděli 21. června. 
 

Tento pátek dopoledne se v celé farnosti uskuteční krátké návštěvy nemocných.  
 

V pátek od 19.00 do 20.00 hod. bude kostel otevřen k  adoraci před Nejsvětější svátostí 

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

Od 20.00 hod. pokračujeme modlitbou růžence a krátkou mariánskou pobožností.  
 

V sobotu je v 18.00 hod. mše svatá ve Slavěticích. Vzhledem k velikosti kapličky prosím, 

aby počet věřících při mši nepřesáhl 10 osob. 
 

První oficiální májová pobožnost bude příští neděli v 19.00 hod. 
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