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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 22. 3. 4. neděle postní - laetare 8,00 Za Zdeňka Řezáče, rodiče, Marii  

a Bedřicha Zikmundovy. 

Pondělí 23. 3.    

Úterý     24. 3.  17,00 Za zastavení pandemie koronaviru, za 

ochranu našich rodin, za všechny lékaře, 

zdravotníky a ty, kteří s nákazou 

bezprostředně bojují. 

Středa 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ 
PÁNĚ 

8,00 Za ochranu lidského života od početí do 

přirozené smrti. 

Čtvrtek 26. 3.    

Pátek 27. 3.  17,00 Za Miladu Lehkou, manžela, 

sourozence a přízeň. 

Sobota 28. 3. DOLNÍ VILÉMOVICE 17,00 Za Josefa Hnízdila, bratra a rodiče, za 

Emila Neterdu a celou přízeň. 

Neděle 29. 3. 5. neděle postní 8,00 Za Marii Staňkovu, Jana Dobrovolného, 

manželku Žofii a syna Jana. 
 

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

odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní 

obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách 

Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. 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. Je možné a doporučené sledování přenosů bohoslužeb v médiích 

(například Radio Proglas a Televize Noe, které je vysílají každý den). 
 

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

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

růžence. Tato modlitba ať je nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru,  její 

oběti, k ochraně našich rodin, za všechny lékaře, zdravotníky a ty, kteří s nákazou 

bezprostředně bojují.  
 

Ve středu je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá bez účasti lidu bude v 8.00 hod.  
  
V pátek od 15.00 do 17.00 hod. bude kostel otevřen k adoraci před Nejsvětější svátostí 

oltářní. Pokud bude karanténa zpřísněna, adorace se neuskuteční.  
 

Příští sobotu je mše svatá bez účasti lidu v 17.00 hod. v Dolních Vilémovicích. 
 

Aktuální situaci ve farnosti sledujte na našich internetových stránkách. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


