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 POŘAD BOHOSLUŢEB V ROCE 2021 

Neděle 28. 3. Květná (pašijová) neděle 9,30 Za Bohumila a Ludmilu Zadražilovy, 
dvoje rodiče, sourozence a duše v 
očistci. 

Pondělí 29. 3.  18,00 Za nová kněžská a řeholní povolání. 

Úterý     30. 3.     

Středa 31. 3.    

Čtvrtek 1. 4. Zelený čtvrtek   A, B, C  19,30 Za Františka Novotného, rodiče, 
sourozence, živou i zemřelou 
rodinu Novotných a Kovářovu. 

Pátek 2. 4. Velký pátek        D, E, H 17,00 Velkopáteční obřady. 

Sobota 3. 4. Bílá sobota 
Velikonoční vigilie   

  

Neděle 4. 4. Slavnost  
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
                         F,G, I, S 

9,30 
 

Za Jana Buchtelu, manželku  
a dvoje rodiče. Za Josefa Ludvíka  
a rodiče. Za Karla Pavlíčka a rodiče. 

Pondělí 5. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 
     J, K, L, M,  

8,00 Na poděkování za dar života a víry  

a další úmysl dárce. 
 

Od pondělí 22. března opět  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. Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové 

rozestupy (vyjma členů jedné domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci. 

Přednost účasti na bohoslužbách mají ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena.  
 

V rámci větší spravedlnosti budou na Velikonoce všichni farníci, kteří se za normálních 

podmínek pravidelně účastní bohoslužeb, rozděleni do skupin. Každá skupina bude 

označena písmenem abecedy. K ohláškám tento týden každý z vás dostane lísteček se svým 

jménem, počtem osob z rodiny a písmenem abecedy. Kdykoliv pak v ohláškách uvidíte  

u mše svaté písmeno vaší skupiny, je to znamení, že můžete přijít na mši svatou. Když se 

vám to nebude hodit, tak mě kontaktujte a vaše místo bude nahrazeno někým jiným. 

Pokud na někoho zapomenu, nedostanete lístek nebo vás nikdo neosloví, prosím, ozvěte se. 

Toto rozdělení se týká především Velikonoc a nedělí. Ve všední den to bude jinak.   
 

OPRAVA A OMLUVA. Omlouvám se za špatnou informaci v minulých ohláškách. 

Vzhledem k letnímu času bude v pondělí zpovídání přede mší svatou od 17.00 do 18.00 

hod. a ne o hodinu dřív, jak to bylo napsáno. 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 
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Na Velký pátek dopoledne bude návštěva nemocných, spojená s udělováním svátosti 

pomazání nemocných. Pokud si návštěvu kněze z bezpečnostních důvodů nepřejete, 

prosím, kontaktujte mě.  
 

V pátek je rovněž den přísného postu od masa pro katolíky od 14 let a půst újmy pro 

katolíky od 18 do 60 let. Postit se však mohou mladší i starší. 
 

Na Velký pátek bude po obřadech celonoční adorace od 18.00 hod. do 8.30 hod.  

Ráno v 8.30 hod. bude požehnání. Rozpis, kde se můžete na adoraci po hodinách zapisovat 

je v kostele a na internetových stránkách farnosti. 
 

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je pouze ve Valči od 20.00 hod. Ze mše je zajištěn 

online přenos přes facebookovou stránku farnosti Valeč. Odkaz na mši najdete na 

oficiálních internetových stránkách farnosti. Tentokrát bude online mše svatá i na 

slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 8.00 hod.  
 

Příští neděli se bude podávat svaté přijímání mimo mši svatou v 9.00 hod. dopoledne. 

V 8.40 hod. začíná adorace, pak je podávání sv. přijímání, po něm růženec  

a v půl desáté mše svatá. 
 

Postní kasičky můžete přinášet do kostela či na faru do neděle 11. dubna 2021. 
 

Velikonoce jsou svátkem naší spásy: 

svátkem našeho vytržení z nebezpečí života 

svátkem naší ochrany 

svátkem našeho osvobození 

svátkem našeho vykoupení 

svátkem našeho vyléčení 

svátkem našeho vítězství 

svátkem našeho života v plnosti 

svátkem našeho pokoje a míru. 

Toto všechno jsou totiž biblické významy slova spása. 
 

Poţehnané Velikonoce, zakoušení Boţí blízkosti, hodně trpělivosti a sil v těchto 

nelehkých časech přeje Michal Seknička + 
 

Bohoslužby o Velikonocích Valeč, Dalešice a Lipník 2021 

Zpovídání Dalešice  

- pondělí 29. března od 17.00 hod. do 18.00 hod 

Poslední možnost ve středu 31. března ve Valči od 7.30 do 8.00 hod. 

 Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Neděle 

Zmrtvýchvstání 

Páně 

Velikonoční 

pondělí 

Lipník 16,30 hod 17,00 hod. ----------- 11,00 hod. 10,00 hod. 

Valeč  18,00 hod 17,00 hod. 20,00 hod. 
online přenos 

8,00 hod.  
online přenos 

9,00 hod. 

Dalešice 19,30 hod. 17,00 hod. ------------ 9,30 hod. 8,00 hod. 


