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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 28. 3. Květná (pašijová) neděle 11,00 Za farníky. 

Pondělí 29. 3.    

Úterý     30. 3.     

Středa 31. 3.    

Čtvrtek 1. 4. Zelený čtvrtek     16,30 Za Zdeňka Holase, rodiče, celou 

rodinu a za rodinu Pošvářovu  

a manžele Blísovy. 

Pátek 2. 4. Velký pátek         17,00 Velkopáteční obřady. 

Sobota 3. 4. Bílá sobota 
Velikonoční vigilie   

  

Neděle 4. 4. Slavnost  
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ                 

11,00 Za Bohumíra Svobodu a celou 

rodinu a za rodinu Šulovu  

a Vejtasovu. 

Pondělí 5. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 
      

10,00 Za Anežku Procházkovu, manžela, 

za zemřelou rodinu Procházkovu, 

Nejedlých a za Aloise Novotného  

a Josefa Frühaufa. 
 

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 Lipníku to i s kůrem  

a sakristií dělá maximálně 15 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.  
 

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. 
 

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 
 

Postní kasičky můžete přinášet do kostela do neděle 11. dubna 2021. 
 

Požehnané Velikonoce, zakoušení Boží blízkosti, hodně trpělivosti a sil v těchto nelehkých 

časech přeje Michal Seknička + 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 


