
 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 13. 12. 3. neděle adventní 
Gaudete 

9,30 
 

Za Františka Kováře, manželku 
a bratry, za Josefa Teplého, 
manželku, syny a rodiče. 

Pondělí 14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, 
kněze a učitele církve 

  

Úterý     15. 12.    

Středa 16. 12.    

Čtvrtek 17. 12.  17,00 Za P. Eduarda Sommera. 

Pátek 18. 12.    

Sobota 19. 12. RORÁTY 6,30 Na úmysl dárce. 

Neděle 20. 12. 4. neděle adventní 9,30 Za farníky. 
 

Zatím stále platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném 

kostele nepřekročí 30% míst k sezení. V případě Dalešic to i s kůrem, oratoří a „starým 

kostelem“ dělá cca 45 věřících. Přednost mají Ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena. 

Prosím, aby s ohledem zvlášť na nedělní bohoslužbu zvážili účast zejména rizikové 

skupiny (děti, senioři). Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma členů 

jedné domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz 

hromadného zpěvu. Je však velmi pravděpodobné, že se od příštího týdne vrátíme do 

stupně 4 PES. Více informací najdete na internetových stránkách farnosti a také v příštích 

ohláškách. 
 

Informace o zpovídání před Vánocemi i rozpis mší svatých během vánočních svátků jsou 

na internetu a v příloze „malých ohlášek“.  
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání mimo mši svatou bude v adventu ještě tuto a příští 

neděli 20.12. v 15.30 hod.  

Od 15.00 hod. je vždy adorace zakončená právě podáváním sv. přijímání.  
 

Ve čtvrtek je kostel otevřen od 16.00 hod. k soukromé modlitbě a také bude od 16.00 hod. 

do 16.55 hod. možnost přistoupit ke svátosti smíření. Od 17.00 hod. pak následuje 

pravidelná mše svatá. 
 

Příští neděli po mši svaté se chystá vánoční výzdoba. Prosíme všechny o pomoc.  
 

Tradiční vánoční krmení zvířátek v lese je ve středu 23. prosince 2020 . Sraz bude ve 14.00 

hod. u kostela ve Valči. Krmení pro zvířátka sebou. 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 13. 12. 3. neděle adventní 8,00 Za farníky. 

Pondělí 14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, 
kněze a učitele církve 

  

Úterý     15. 12.  17,00 Za Jindřicha Řiháčka, syna, rodiče 

Vlčanovy a dva syny. 

Středa 16. 12. RORÁTY 6,30 Za nenarozené děti, jejich rodiče  

a za obrácení těch, kdo prosazují 

eutanazii. 

Čtvrtek 17. 12.    

Pátek 18. 12.  17,00 Na poděkování za Boží pomoc  

a ochranu, s prosbou o požehnání 

pro celou rodinu. 

Sobota 19. 12. DOLNÍ VILÉMOVICE 17,00 Za rodiče Bulovy, bratra Pavla 

a rodiče Novákovy. 

Neděle 20. 12. 4. neděle adventní 8,00 Na poděkování za dar života, 

manželství, rodiny s prosbou za 

další Boží pomoc. 
 

Zatím stále platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném 

kostele nepřekročí 30% míst k sezení. V případě Valče to i s kůrem, oratoří  

a sakristií dělá cca 40 věřících. Přednost mají Ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena. 

Prosím, aby s ohledem zvlášť na nedělní bohoslužbu zvážili účast zejména rizikové 

skupiny (děti, senioři). Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma členů 

jedné domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz 

hromadného zpěvu.  
 

Informace o zpovídání před Vánocemi i rozpis mší svatých během vánočních svátků jsou 

na internetu a v příloze „malých ohlášek“.  
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání mimo mši svatou bude v adventu ještě tuto a příští 

neděli 20.12. v 15.30 hod.  

Od 15.00 hod. je vždy adorace zakončená právě podáváním sv. přijímání.  
 

Ve středu ráno bude rorátní mše svatá v 6.30 hod. Přineste si sebou lucerničky nebo 

baterky. Jste srdečně zváni. 
 

V pátek od 15.00 hod. je v kostele příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní  

a od 16.00 hod. také k přijetí svátosti smíření.  
 

Tradiční vánoční krmení zvířátek v lese je ve středu 23. prosince 2020 . Sraz je ve 14.00 

hod. u kostela ve Valči. Krmení pro zvířátka sebou. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC



 

       

       

 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 13. 12. 3. neděle adventní 
Gaudete 

11,00 Za Jana a Boženu Šumpelovy, syny, 

sourozence, rodiče Vlčanovy, 

Šumpelovy a dceru. 

Pondělí 14. 12. Památka sv. Jana od 
Kříže, kněze a učitele 
církve 

  

Úterý     15. 12.    

Středa 16. 12.    

Čtvrtek 17. 12.    

Pátek 18. 12.    

Sobota 19. 12.    

Neděle 20. 12. 4. neděle adventní 11,00 Za Andělu a Františka Šumpelovy  

a rodiče. 
 

Zatím stále platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném 

kostele nepřekročí 30% míst k sezení. V případě Lipníka to i s kůrem a sakristií dělá cca 40 

věřících. Přednost mají Ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena. Prosím, aby s ohledem 

zvlášť na nedělní bohoslužbu zvážili účast zejména rizikové skupiny (děti, senioři). Při mši 

je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma členů jedné domácnosti), mít nasazené 

roušky a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz hromadného zpěvu. Je však velmi 

pravděpodobné, že se od příštího týdne vrátíme do stupně 4 PES. Více informací najdete 

na internetových stránkách farnosti a také v příštích ohláškách. 
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání mimo mši svatou je v adventu naposled tuto 

neděli 13. 12. v 15.30 hod. Od 15.00 hod. je adorace zakončená právě podáváním sv. 

přijímání.  
 

Informace o zpovídání před Vánocemi i rozpis mší svatých během vánočních svátků jsou 

na internetu, ve vývěsce  a v příloze „malých ohlášek“.  
 

Rorátní mše svaté jsou ve středu ve Valči a v sobotu v Dalešicích. Začátek je vždy v 6.30 

hod. Jste srdečně zváni. 
 

Tradiční vánoční krmení zvířátek v lese je ve středu 23. prosince 2020 . Sraz bude ve 14.00 

hod. u kostela ve Valči. Krmení pro zvířátka sebou. 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 


