
Administrátor farnosti:Michal Seknička;Telefon: 734 286 494; E-mail: valec@dieceze.cz; 

Internetové stránky farnosti: http://farnostvalec.cz 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 26. 4. 3. neděle velikonoční 8,00 Za farníky. 

Pondělí 27. 4.    

Úterý     28. 4.   18,00 Za nová kněžská a řeholní povolání 

a za povolání do křesťanského 

manželství. 

Středa 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, 
Panny a učitelky církve, 
patronky Evropy 

8,00 Za zemřelého Františka Faltýnka  

a celou živou rodinu. 

Čtvrtek 30. 4.    

Pátek 1. 5. Sv. Josefa, dělníka 18,00 Za živou a zemřelou rodinu 

Jakešovu a Talákovu. 

Sobota 2. 5. Památka sv. Atanáše, 
biskupa a učitele církve 

  

Neděle 3. 5. 4. neděle velikonoční 
POUŤ DOLNÍ VILÉMOVICE 

9,30 Za všechny živé i zemřelé občany 

Dolních Vilémovic. 
 

Postupné uvolňování omezení týkající se bohoslužeb, bude probíhat tímto způsobem: 

Bohoslužeb může od 24. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května to bude 30 osob  

a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů 

platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.  
 

Aby se předešlo zmatkům, tak od pátku 24. dubna můžou navštěvovat bohoslužby ti, na 

jejichž úmysl je mše svatá sloužena. Ti rovněž můžou přizvat tolik osob kolik se vejde do 

povolených 15 účastníků bohoslužeb. Takto by to mělo trvat do 11. května, kdy budou další 

úpravy.  O další situaci ohledně uvolňování bezpečnostních opatření budu dále 

informovat, především na internetových stránkách farnosti. 
 

Návštěvy nemocných by se měli uskutečnit až příští týden. V naléhavém případě platí, že 

po telefonické domluvě navštívím nemocné kdykoliv. 
 

Májové pobožnosti v kostele začnou od 11. května. 
 

Na první pátek 1. května od 16.00 hod. do 17.45 hod. bude kostel otevřen k individuální 

adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní. Můžete se stavit do kostela k tiché modlitbě 

kdykoliv během této doby. V 17.45 hod. budou litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, 

zásvětná modlitba a požehnání.  
 

Příští neděli je poutní mše svatá v Dolních Vilémovicích. Mše začíná v kapličce  

sv. Floriána v 9.30 hod. s omezeným počtem účastníků. Ze mše svaté bude zajištěn online 

přenos přes facebookové stránky farnosti Valeč u Hrotovic. 

https://www.facebook.com/Farnost-Valeč-u-Hrotovic-113517523626684 
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