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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

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

8,00 Za Josefa Macha, manželku, rodiče  

a rodinu Urbánkovu. 

Pondělí 19. 10.    

Úterý     20. 10.    

Středa 21. 10. Bl. Karel Rakouský   

Čtvrtek 22. 10. Sv. Jan Pavel II.   

Pátek 23. 10.  18,00 Na poděkování za dar života dcery 

Ester, s prosbou o Boží požehnání  

a ochranu. 

Sobota 24. 10. DOLNÍ VILÉMOVICE 18,00 Na poděkování za úrodu. 

Neděle 25. 10. SLAVNOST VÝROČÍ 
POSVĚCENÍ KOSTELA 

8,00 Za živou a zemřelou rodinu 

Kotrbovu, Jakoubkovu, Nováčkovu, 

Vorlovu a duše v očistci. 
 

S platností od středy 14. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně šesti osob. 

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

nedělní bohoslužbě.  
 

Od středy 14. října můžou navštěvovat bohoslužby ti, na jejichž úmysl je mše svatá 

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

bohoslužeb. 
 

Autobus na nedělní bohoslužby bude jezdit až po zrušení omezení. 
 

U svateb a pohřbů je od zítřka tj. 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. 
 

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. 
 

Dnes je misijní neděle. Pamatujme na misie ve svých modlitbách. 
 

Mše svaté v úterý a ve středu tento týden nebudou. 
 

Možnost individuální návštěvy kostela k adoraci před Nejsvětější Svátostí je v pátek od 

16.00 hod. do 18.00 hod.  
 

Všechny farní aktivity jsou až do uvolnění opatření omezeny či zrušeny. 
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