
 

 
 

 

 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 3. 1. 2. neděle po Narození Páně 9,30 
 

Za zemřelého Jana Mikeše, rodiče  
a za živou i zemřelou rodinu 
Mikešovu. 

Pondělí 4. 1.    

Úterý     5. 1.     

Středa 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 18,00 Za jednotu křesťanů. 

Čtvrtek 7. 1.  17,00 Za rodinu Hradovu, Koudelovu, 
Mrázkovu, Peterkovu, Syslovu  
a Zmátlovu. 

Pátek 8. 1.    

Sobota 9. 1. SLAVĚTICE 17,00 Za Marii Havlíčkovu, manžela, dvoje 
rodiče a duše v očistci. 

Neděle 10. 1. Svátek Křtu Páně 9,30 
 

Za Františka Kadlece, dva bratry  
a rodiče. 

 

Od neděle 27. prosince platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v 

daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V případě Dalešic to i s kůrem, oratoří  

a sakristií dělá maximálně 20 věřících. Bohoslužeb se mohou účastnit pouze ti, na jejichž 

úmysl je mše svatá sloužena a jimi pozvaní hosté do celkového počtu 20 osob. Při mši je 

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

roušky a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz hromadného zpěvu. 
 

Svaté přijímání mimo mši svatou se bude podávat i dnes, tedy v neděli 3. ledna 2021  

a to v 15.00 hod. a v 15.30 hod. V případě trvání současného stavu bude podávání mimo 

mši i příští neděli. 
 

V měsících lednu, únoru a březnu jsou ve všední dny i v neděli některé volné úmysly. 

Připomínám, že intence jsou v současnosti jeden z mála způsobů, jak se dostat na mši 

svatou. Intence zamluvejte přes email dalesice@dieceze.cz, telefon 734 286 494 nebo 

osobně. 
 

Letošní Tříkrálová sbírka je zatím odložena na pátek 22. ledna. Čeká se na další vývoj 

pandemie a s tím souvisejících opatření. O způsobu a možnostech jak přispět budou 

informace v dalších ohláškách. 
 

Ve středu je slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů. Mše svatá zde v kostele bude  v 18.00 

hod.  
 

Návštěva nemocných je tento týden možná jen po předchozí telefonické domluvě. Jinak 

bude pravidelná návštěva až příští měsíc s ohledem na aktuální situaci. 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 

 

mailto:dalesice@dieceze.cz


POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 3. 1. 2. neděle po Narození Páně 8,00 Za Josefu Ondráčkovou, manžela, 

syna Josefa a duše v očistci. 

Pondělí 4. 1.    

Úterý     5. 1.  VIGILIE ZE SLAVNOSTI 
ZJEVENÍ PÁNĚ 

17,00 Za dar zdraví a usmíření v rodině. 

Středa 6. 1.    

Čtvrtek 7. 1.    

Pátek 8. 1.  17,00 Za zemřelou Blanku Chvátalovou, 

rodiče Chvátalovy, syna a celou 

živou přízeň. 

Sobota 9. 1.    

Neděle 10. 1. Svátek Křtu Páně 8,00 Za farníky. 
 

Od neděle 27. prosince platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který  

v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V případě Valče to i s kůrem, oratoří  

a sakristií dělá maximálně 15 věřících. Bohoslužeb se mohou účastnit pouze ti, na jejichž 

úmysl je mše svatá sloužena a jimi pozvaní hosté do celkového počtu 15 osob. Při mši je 

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

roušky a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz hromadného zpěvu. 
 

Svaté přijímání mimo mši svatou se bude podávat i dnes, tedy v neděli 3. ledna 2021  

a to v 15.00 hod. a v 15.30 hod. V případě trvání současného stavu bude podávání mimo 

mši i příští neděli. 
 

V měsíci lednu jsou ve všední dny volné úmysly. Zejména úterky, ale i pátky. Připomínám, 

že intence jsou v současnosti jeden z mála způsobů, jak se dostat na mši svatou. Intence 

zamluvejte přes email valec@dieceze.cz, telefon 734 286 494 nebo osobně. 
 

Letošní Tříkrálová sbírka je zatím odložena na 23. ledna. Čeká se na další vývoj pandemie 

a s tím souvisejících opatření. O způsobu a možnostech jak přispět budou informace 

v dalších ohláškách. 
 

Ve středu je slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů. Mše svatá z vigilie této slavnosti bude 

už v úterý v 17.00 hod. Ve středu ráno pak mše svatá není. 
 

V pátek je od 15.00 hod. do 16.30 hod. pravidelná adorace. Od 16.00 hod. je možnost 

přistoupit ke svátosti smíření. 
 

Návštěva nemocných je tento týden možná jen po předchozí telefonické domluvě. Jinak 

bude pravidelná návštěva až příští měsíc s ohledem na aktuální situaci. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC

mailto:valec@dieceze.cz


 

       

       

 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 3. 1. 2. neděle po Narození Páně 11,00 Za farníky 

Pondělí 4. 1.    

Úterý     5. 1.     

Středa 6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 17,00 Za zemřelého Ladislava Němce. 

Čtvrtek 7. 1.    

Pátek 8. 1.    

Sobota 9. 1.    

Neděle 10. 1. Svátek Křtu Páně 11,00 Za Martu Rodkovu, rodiče a celou 

rodinu. 
 

Od neděle 27. prosince platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v 

daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V případě Lipníka to i s kůrem, oratoří  

a sakristií dělá maximálně 15 věřících. Bohoslužeb se mohou účastnit ti, na jejichž úmysl 

je mše svatá sloužena a jimi pozvaní hosté do celkového počtu 15 osob. Při mši je třeba 

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

 a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz hromadného zpěvu. 
 

Svaté přijímání mimo mši svatou se bude podávat i dnes, tedy v neděli 3. ledna 2021  

a to v 15.30 hod. Od 15.00 hod. bude adorace zakončená právě podáváním sv. přijímání.  

V případě trvání současného stavu bude podávání mimo mši i příští neděli. 
 

Letošní Tříkrálová sbírka je zatím odložena na druhou polovinu ledna. Čeká se na další 

vývoj pandemie a s tím souvisejících opatření. O způsobu a možnostech jak přispět budou 

informace v dalších ohláškách. 
 

Ve středu je slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů. Mše svatá zde v kostele bude  v 17.00 

hod.  
 

Návštěva nemocných je tento týden možná jen po předchozí telefonické domluvě. Jinak 

bude pravidelná návštěva až příští měsíc s ohledem na aktuální situaci. 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 


