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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 14. 6. 11. neděle v mezidobí 8,00 Za Vlastimila Fialu, bratra, rodiče, 

rodiče Čapounovy a děti. 

Pondělí 15. 6. Sv. Víta, mučedníka   

Úterý     16. 6.  18,00 Za rodinu Bobkovu, Čechovu  

a celou přízeň. 

Středa 17. 6.  8,00 Za nenarozené děti, jejich rodiče  

a za dodržování kultury života ve 

farmaceutickém průmyslu. 

Čtvrtek 18. 6.    

Pátek 19. 6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA 

18,00 Dětská mše svatá  
Za manžele Kloudovy, dvoje 

rodiče, sourozence a za dar zdraví. 

Sobota 20. 6. Památka Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie 
DOLNÍ VILÉMOVICE 

18,00 Za rodinu Havelkovu, Mácovu  

a Slavíkovu. 

Neděle 21. 6. 12. neděle v mezidobí 
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

8,00 Za P. Aloise Zouhara, za živé  

i zemřelé kněze, kteří zde sloužili. 
 

Počet účastníků bohoslužeb může být v současnosti až 500 osob. Při mších svatých je stále 

nutné dodržovat bezpečnostní dvoumetrové rozestupy, mít roušku a používat dezinfekci na 

ruce. Autobus na nedělní bohoslužby už bude jezdit pravidelně. 
 

V případě příznivého počasí bude farní sportování dnes v 18.30 hod. na hřiště u fary.  
 

Po úterní mši svaté v 18.00 hod. je poslední příprava na první svaté přijímání. V pátek  

19. června 2020 je od 16.00 v kostele praktická příprava na vlastní obřad a od 17.00 hod. 

první přijetí svátosti smíření (1. svatá zpověď). První svaté přijímání bude příští neděli  

21. června při mši svaté v 8.00 hod. Prosím o modlitby za děti a jejich rodiny. 
 

V pátek je také slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Páteční adorace bude od 14.00 hod. 

do 16.00 hod. Po mši svaté ještě následují litanie a zásvětná modlitba.  
 

V sobotu 4. července 2020  je hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách. Je zajištěn velký 

autobus, který vyjíždí z Koněšína jako obvykle krátce před 15.00 hod. Děti mají autobus 

zdarma. Hlavní sobotní mši svatou v 18.30 hod. celebruje P. Marian Rudolf Kosík, 

OPraem., opat v Nové Říši. Podrobný program včetně neděle je na plakátech.  
 

Stále je ještě možnost přihlašovat se na tábory pro menší děti ve Štítarech v termínu  

od 26. 7. do 1. 8. 2020 a pro starší děti a mládež v Orlických horách v termínu  

od 9. 8. do 22. 8. 2020. Uzávěrka přihlášek je 5. července 2020. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


