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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 11. 10. 28. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 

Pondělí 12. 10.    

Úterý     13. 10.  18,00 Za Květoslavu Okřinovu, manžela 

a dvoje rodiče. 

Středa 14. 10.  8,00 Na úmysly Oblastní charity Třebíč. 

Čtvrtek 15. 10. Památka sv. Terezie od 
Ježíše, panny a učitelky církve 

  

Pátek 16. 10. Památka sv. Hedviky, 
řeholnice 

18,00 Za Miladu Vávrovu, všechny 

nemocné a duše v očistci. 

Sobota 17. 10. Památka sv. Ignáce 
Antiochijského, biskupa  
a mučedníka 

7,00 Za zastavení pandemie koronaviru 

u nás i ve světě. 

Neděle 18. 10. 29. neděle v mezidobí 
Misijní neděle 

8,00 Za Josefa Macha, manželku, rodiče 

a rodinu Urbánkovu. 
 

S platností od pondělí 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti 

osob. Všem věřícím brněnské diecéze je udělen až do odvolání dispenz od osobní účasti na 

nedělní bohoslužbě.  
 

Od pondělí 12. října můžou navštěvovat bohoslužby ti, na jejichž úmysl je mše svatá 

sloužena. Ti rovněž můžou přizvat tolik osob kolik se vejde do povolených 10 účastníků 

bohoslužeb. 
 

Autobus na nedělní bohoslužby bude jezdit až po zrušení omezení. 
 

U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob.  

Dále se ruší společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění 

v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské 

diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.  
 

Plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude 

stanoven později. 
 

Modleme se růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence 

je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme 

jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při 

modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. 
 

Výuka náboženství by zatím měla probíhat beze změny. 
 

Adorace bude v pátek od 16.00 hod. jako obvykle. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


