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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 17. 5. 6. neděle velikonoční  8,00 Za farníky. 

Pondělí 18. 5.    

Úterý     19. 5.  18,00 Za Zdeňka Slatinského, rodiče, rodiče 

a rodiče Palátovy. 

Středa 20. 5. Památka sv. Klementa Marie 
Hofbauera, kněze 

8,00 Za nenarozené děti, jejich rodiče a za 

obrácení lidí v „reprodukčním“ 

průmyslu. 

Čtvrtek 21. 5. SLAVNOST 
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

17,00 Za Marii Řezáčovu, manžela, rodiče 

Nováčkovy a Staňkovy. 

Pátek 22. 5 POHŘEB 15,00 Za zemřelou paní Marii Holoubkovou. 

Sobota 23. 5. DOLNÍ VILÉMOVICE 18,00 Za Marii a Jaroslava Denemarkovy, 

Františka Doležala a celou přízeň. 

Neděle 24. 5. 7. neděle v mezidobí 8,00 Za Stanislava a Marii Chvátalovy, 

rodiče Hladkých, Jaromíra Tušera, 

Marii Svobodovou a celou živou  

i zemřelou rodinu. 

Počet účastníků bohoslužeb může být v současnosti až 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 a dodržovat bezpečnostní rozestupy.  
 

Dnes večer v 18.00 hod. je zde v kostele májová pobožnost. Další májová je v úterý v 17.30. 
 

Farní sportování bude dnes v 18.30 hod. na hřiště u fary. 
 

Po úterní mši svaté v 18.00 hod. je na faře setkání dětí, které letos přistoupí k prvnímu 

svatému přijímání a jejich rodičů. 
 

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Mše svatá zde 

v kostele začíná v 17.00 hod.  
 

V pátek v 15.00 hod. je zde v kostele pohřeb paní Marie Holoubkové z Třebenic. 
 

Od 17.00 do 18.30 hod. pak bude kostel otevřen k  adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní. 

Můžete se stavit do kostela k tiché modlitbě kdykoliv během této doby. Májová ani mše 

svatá už večer nebudou. Úmysl mše svaté je přesunut na úterý 16. června v 18.00 hod.  
 

Od pátku 22. května je možné se modlit svatodušní novénu, jako přípravu na slavnost 

Seslání Ducha svatého. Tato možnost je samozřejmě dána všem, protože novéna je 

modlitba za určitým úmyslem a po určitou dobu bez předepsané formy. 
 

Je možné nosit do kostela postní kasičky. Všem Pán Bůh zaplať.  

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


