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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

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

9,30 Za všechny živé i zemřelé občany 

Dolních Vilémovic. 

Pondělí 4. 5.    

Úterý     5. 5.  18,00 Za Anežku Okřinovu, manžela, 

zetě, dvoje rodiče, přízeň a za 

Barboru Brancovskou. 

Středa 6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, 
kněze a mučedníka  

8,00 Za zemřelé manžele Nedomovy. 

Čtvrtek 7. 5.    

Pátek 8. 5. Panny Marie, Prostřednice 
všech milostí 

18,00 Za usmíření v rodině. 

Sobota 9. 5.    

Neděle 10. 5. 5. neděle velikonoční 8,00 Za Květoslavu a Stanislava 

Chládkovy, syna Pavla, Františku  

a Bedřicha Helmanovy a všechny 

zemřelé příbuzné. 
 

Tento týden můžou navštěvovat bohoslužby ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena.  

Rovněž si můžou přizvat tolik osob kolik se vejde do povolených 15 účastníků bohoslužeb.  
 

Od pondělí 11. května může být počet účastníků bohoslužeb 100 osob. Ve všední dny 

budou mše svaté otevřeny pro všechny věřící. V neděli prosím zvláště rizikové skupiny, 

seniory a malé děti(rodiče), aby účast na mši svaté zvážili, abychom nepřekročili povolený 

limit. Autobus na nedělní bohoslužby bude zajištěn až po zrušení tohoto omezení. 

Při bohoslužbách je stále nutné mít roušku! Dezinfekce na ruce bude přímo v kostele.  
 

V úterý v 19.00 hod. na faře navážeme na přípravu k prvnímu svatému přijímání. Pokud 

se již nic mimořádného nepřihodí, bude první svaté přijímání ve Valči v neděli 21. června. 
 

Tento pátek dopoledne se v celé farnosti uskuteční krátké návštěvy nemocných.  
 

V pátek od 16.00 do 17.30 hod. bude kostel otevřen k  adoraci před Nejsvětější svátostí 

oltářní. Můžete se stavit do kostela k tiché modlitbě kdykoliv během této doby. 

Od 17.30 hod. pokračujeme modlitbou růžence a krátkou mariánskou pobožností. 
 

První oficiální májová pobožnost bude příští neděli v 18.00 hod. 
 

Letos na podzim začne v naší farnosti příprava na svátost biřmování. Je však třeba, aby se 

do  konce prázdnin přihlásil dostatečný počet zájemců. Tuto svátost by měl přijmout každý 

katolický křesťan. Spodní věková hranice je 15 let, horní není stanovena.  
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