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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 28. 2. 2. neděle postní 9,30 Za farníky. 

Pondělí 1. 3.    

Úterý     2. 3.    

Středa 3. 3.    

Čtvrtek 4. 3.  17,00 Za rodiče Jakoubkovy, manžele 
Nováčkovy, Kotrbovy a celou živou  
i zemřelou přízeň. 

Pátek 5. 3.    

Sobota 6. 3.    

Neděle 7. 3. 3. neděle postní 9,30 Za Marii Okřinovu, bratra, rodiče 
Divišovy a Okřinovy a za celou 
živou i zemřelou rodinu. 

 

Milí bratři a sestry, vzhledem k pátečnímu rozhodnutí vlády ČR o zpřísnění opatření  

a prakticky nefunkčnosti protiepidemického systému (PES), je třeba v rámci bohoslužeb  

i jiných aktivit stanovit přísnější podmínky: 
 

- od pondělí 1. března se ruší veškeré aktivity a pobožnosti mimo mši svatou, především 

křížové cesty ve všech kostelích a kaplích a také podávání sv. přijímání mimo mši.  
 

- mše svaté jsou i nadále slouženy podle ohlášek a zapsaných úmyslů a omezení pro 

bohoslužby zůstávají nezměněna. Přesto na mši teď mohou výhradně ti, na jejichž úmysl 

je mše sloužena a jejich pozvaní hosté v maximálním počtu 10 osob, s výjimkou členů 

jedné domácnosti. Další výjimkou je varhaník, kostelník a dva ministranti. Prosím  

o dodržení těchto pravidel. 
 

- až do odvolání nebudou možné návštěvy nemocných nebo jen po předchozí domluvě a ve 

vážných případech. 
 

- čtvrteční adorace od 15.00 hod. do 16.55 hod. zůstane zachována. Možnost přijmout 

svátost smíření bude však jen na požádání.  
 

Tyto pravidla budou platit od pondělí po celý příští týden, ale pravděpodobně i během 

dalších (doufejme, že jen) 14 dnů. Pokud ČBK nebo biskup brněnský vydají nějaké 

rozhodnutí k současnému stavu, upraví se omezení podle těchto směrnic. 
  

Při sbírce na Haléř sv. Petra se vybralo 2800,-  Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

Dnes odpoledne ve 13.30 hod. je zde v kostele naposled křížová cesta. 
 

Ve čtvrtek je od 15.00 hod. do 16.55 hod. příležitost k soukromé návštěvě kostela  

a k adoraci před Nejsvětější svátostí. Od 15.30 do 16.30 je také možnost požádat o svátost 

smíření.  
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