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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 24. 5. 7. neděle v mezidobí 11,00 Za Josefa Nováčka, rodiče, za rodiče 

Ošmerovy a celou rodinu a za 

Ladislava a Emilii Havlátovy a rodiče. 

Pondělí 25. 5.    

Úterý     26. 5.  Památka sv. Filipa Neriho, 
kněze 

  

Středa 27. 5.  19,00 Za Jeníka a Petříka Mikešovy, za 

Františka Mikeše, manželku a za Josefa 

Javůrka, rodiče, bratra, sestru a celou 

přízeň. 

Čtvrtek 28. 5.    

Pátek 29. 5. POHŘEB 15,00 Za zemřelou paní Marii Macháčkovou. 

Sobota 30. 5. Památka sv. Zdislavy 
Vigilie ze slavnosti Seslání 
Ducha svatého - VALEČ 

20,00 Na poděkování Bohu a Panně Marii. 

Neděle 31. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 

11,00 Za farníky. 

 
 

Počet účastníků bohoslužeb může být od zítřka až 300 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 byli schopni dodržet bezpečnostní 

dvoumetrové rozestupy. Při bohoslužbách je stále nutné mít roušku a používat dezinfekci.  
 

Příští neděli na slavnost Seslání Ducha svatého bude sbírka na pomoc pronásledovaným 

křesťanům. 
 

Sportování bude dnes v 18.30 hod. na hřiště u fary ve Valči jen za příznivého počasí. 
 

Po úterní mši svaté v 18.00 hod. ve Valči je setkání dětí, které letos přistoupí k prvnímu 

svatému přijímání a jejich rodičů. 
 

V pátek v 15.00 hod. je zde v kostele pohřeb paní Marie Macháčkové z Lipníka. 
 

Příští sobotu 30. května je v kostele ve Valči od 20.00 hod. svatodušní vigilie s lucernáriem  

a obnovou biřmovacích závazků. Můžete si sebou přinést křestní svíce. Všichni jste zváni. 
 

Letos na podzim začne ve  farnosti Valeč příprava na svátost biřmování. Je však třeba, aby 

se do  konce prázdnin přihlásil dostatečný počet zájemců. Tuto svátost by měl přijmout 

každý katolický křesťan. Spodní věková hranice je 15 let, horní není stanovena. 

Prosím ty, kteří by ve farnosti Lipník měli zájem o tuto svátost, aby se přihlásili faráři.  
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