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       POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 20. 9. 25. neděle v mezidobí 11,00 Za Karla Paláta, maminku, manžele 

Pokorných, rodiče Houdkovy, dceru, 

syna, neteř a duše v očistci. 

Pondělí 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola 
a evangelisty 

  

Úterý     22. 9.     

Středa 23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, 
kněze 

19,00 Za Miloslava Kabelku, rodiče, 

sourozence a rodinu Kabelkovu  

a Renátovu. 

Čtvrtek 24. 9.    

Pátek 25. 9.    

Sobota 26. 9.    

Neděle 27. 9. 26. neděle v mezidobí 11,00 Za manžele Hanákovy, rodiče z obou 

stran, sourozence a za rodinu 

Koukalovu, Kuncovu, Votavovu, 

Jakubovu a za duše v očistci. 
 

Od 18. září 2020 je kromě roušek a dezinfekce v kostele, nařízeno nepořádat akce ve 

vnitřních prostorách, kde je více než deset stojících osob. Od tohoto data je rovněž udělen 

dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro rizikové skupiny. 
 

Při sbírce na Svatou zemi se vybralo 2570,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

Farní sportování ve Valči: Ministranti fotbal  – neděle od 18.30 hod. 
 

V pátek je v 19.30 hod. na faře ve Valči další setkání biřmovanců. 
 

V sobotu ráno v 8.00 hod. je brigáda na stěhování všech věcí do kostela a úklid po 

výmalbě. Moc prosím o pomoc zvláště muže, ale i ochotné ženy. Předem Pán Bůh zaplať. 
 

V neděli při mši svaté bude křest Marka Řezáče z Petrůvek a Daniela Hradeckého 

z Třebíče. 
 

V pondělí 28. září na slavnost sv. Václava bude mše svatá se křtem dospělého pouze 

v 10.00 hod. v Dalešicích. Jste všichni srdečně zváni. 
 

Náboženství v Lipníku by mělo začít od čtvrtka 1. října. 
 

Tradiční Drakiáda proběhne v sobotu 10. října 2020 na poli za farou ve Valči od 13.30 

hod. Celá akce se uskuteční pouze ve venkovních prostorách. Další podrobnosti budou 

brzy upřesněny. 
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