
Administrátor farnosti: Michal Seknička;Telefon: 734 286 494; E-mail: dalesice@dieceze.cz 

Internetové stránky farnosti: http://farnostvalec.cz 

 

 

 
 

 

 

 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 15. 3. 3. neděle postní  Mše svatá zrušena  a úmysl přesunut. 

Pondělí 16. 3.    

Úterý     17. 3.    

Středa 18. 3.    

Čtvrtek 19. 3. SLAVNOST  SV. JOSEFA, 
SNOUBENCE PANNY MARIE 

17,00 Za Josefa Novotného, rodiče  
a sourozence, za rodinu Sochorovu 
a Dufkovu. 

Pátek 20. 3.    

Sobota 21. 3.     

Neděle 22. 3. 4. neděle postní - laetare 9,30 Za farníky. 
 

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 ve Valči 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 

a k ochraně našich rodin. V úterý 17. března jsme naším diecézním biskupem vybízeni k 

vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel. 
 

Farnost Valeč pořádá ve dnech 8. – 9. května poutní zájezd do jižních Čech. Navštívíme 

poutní místa Dobrá Voda a Kájov i města Nové Hrady a Český Krumlov. Cena je 1400,- 

Kč, záloha 500,- Kč. Uzávěrka přihlášek je 19. dubna 2020. Další podrobnosti jsou na 

plakátu ve vývěsce a na internetových stránkách farnosti. Pokud by opatření ohledně 

koronaviru byla prodloužena, zájezd se neuskuteční. 
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