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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 25. 10. SLAVNOST VÝROČÍ 
POSVĚCENÍ KOSTELA 

8,00 Za živou a zemřelou rodinu Kotrbovu, 

Jakoubkovu, Nováčkovu, Vorlovu  

a duše v očistci. 

Pondělí 26. 10.    

Úterý     27. 10.   17,00 Za Františka Chvátala, manželku, 

dceru, vnučku a celou rodinu 

Chvátalovu, Urbánkovu a Valovu. 

Středa 28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, 
apoštolů 

8,00 Za nenarozené děti, jejich rodiče  

a za církevní nemocnice a lékárny. 

Čtvrtek 29. 10. Památka bl. Marie Restituty 
Kafkové, panny a mučednice 

  

Pátek 30. 10.  17,00 Za živou a zemřelou rodinu Blažkovu, 

Fialovu, Chalupských, Zdeňka 

Šuberta a duše v očistci. 

Sobota 31. 10.    

Neděle 1. 11. SLAVNOST VŠECH 
SVATÝCH 

8,00 Za farníky. 

 

Od středy 21. října 2020 se ruší až do odvolání všechny bohoslužby s účastí lidu, společné 

pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a 

jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze.  

Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. 
 

U svateb a pohřbů je povolena účast maximálně 10 osob. 
 

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

nedělní bohoslužbě. Je možné a doporučené sledování přenosů bohoslužeb v médiích 

(například Radio Proglas a Televize Noe, které je vysílají každý den). 

Mše svaté můžete sledovat i online přes tento odkaz  MseOnline.cz  
 

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

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

můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hod. 
 

Každý pátek od 15.00 hod. do 16.55 hod. bude kostel otevřen k soukromé adoraci před 

Nejsvětější Svátostí. Během adorace od 15.00 hod. do 16.30 hod. je možnost požádat  

o svátost smíření.  
 

Návštěvy nemocných a udělování svátostí nemocných a svátosti smíření budou možné po 

předchozí domluvě. 
 

Aktuality i další informace můžete sledovat na našich internetových stránkách. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC

http://mseonline.cz/

