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       POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 4. 10. 27. neděle v mezidobí 11,00 Za farníky. 

Pondělí 5. 10.  18,00  

Úterý     6. 10.   18,00  

Středa 7. 10. Památka Panny Marie 
Růžencové 

18,00 Za rodinu Smutnou, syna, rodinu 

Jedounovu, Hedviku Nováčkovu, celou 

přízeň a duše v očistci. 

Čtvrtek 8. 10.    

Pátek 9. 10.    

Sobota 10. 10.    

Neděle 11. 10. 28. neděle v mezidobí 11,00 Za Zdeňku Novákovu, rodiče, 

sourozence a za celou zemřelou přízeň 

Novákovu a Treterovu. 
 

Pandemická situace vyžaduje stále nová pravidla. Na základě mimořádného zasedání 

omezuje vláda počet lidí na církevních shromážděních  na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. 

října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů. A dále - při církevních 

obřadech nemají zaznívat zpěvy. Na základě konzultace s ministrem zdravotnictví však 

bylo dle sdělení z Prahy odsouhlaseno, že: Liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale 

pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od 

shromážděného lidu,  nebo bez reprosoustavy, a to také z prostoru stavebně odděleného 

(např. z kůru). 
 

Ostatní farní aktivity budou probíhat v tomto čase v souladu s vládním  usnesením, tzn. 

max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku. 
 

Připomínka z již dřívějších pokynů:  vynechání pozdravení pokoje, odstranění svěcené 

vody z kropenek a podávání  sv. přijímání  - kromě opodstatněných výjimek  - na ruku. 

Prosím, abyste dbali na správné postupy, kterými vyjadřujeme vzájemnou ohleduplnost  

a příkladnost.  
 

Dnešní sbírka je určena na nový koberec do kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

Mše svatá ve všední den bude bývat už v 18.00 hod. Tento týden jsou mše svaté také 

v pondělí a v úterý rovněž v 18.00 hod. 
 

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

Tradiční Drakiáda , která měla být ve Valči příští sobotu 10. října, se letos z důvodů 

zpřísnění bezpečnostních opatření neuskuteční.  

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 


