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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 29. 11. 1. neděle adventní 
Cyklus B 

8,00 Za Bohumila a Miladu Dusíkovy, 

rodinu, Milenu Palátovu a Zdeňka 

Chládka. 

Pondělí 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola 7,30 Za papeže Františka, všechny  

kardinály a biskupy. 

Úterý     1. 12.   17,00 Za Bohumila Vávru, manželku  

a duše v očistci. 

Středa 2. 12. RORÁTY 6,30 Za nová kněžská a řeholní povolání. 

Čtvrtek 3. 12. Památka sv. Františka 
Xaverského, kněze 

  

Pátek 4. 12.  17,00 Za rodinu Chovančákovu. 

Sobota 5. 12.    

Neděle 6. 12. 2. neděle adventní 8,00 Za Ritu Navrátilovou a živou  

a zemřelou rodinu. 
 

S platností od pondělí 23. listopadu 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně  

20 osob. Od pondělí 23. listopadu 2020 mohou navštěvovat bohoslužby ti, na jejichž úmysl 

je mše svatá sloužena. Ti rovněž můžou přizvat tolik osob kolik se vejde do povolených 20 

účastníků bohoslužeb. Pro ostatní platí nadále dispenz od osobní účasti na nedělní mši. 
 

Kostel ve Valči bude otevřen k modlitbě „po mříž“ještě dnes, tedy v neděli 29. 11. do 17.00 

hod. a zítra od 8.00 do 17.00 hod.   
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání mimo mši svatou  je po celý advent každou neděli 

v 15.30 hod. Od 15.00 hod. bude vždy adorace zakončená právě podáváním sv. přijímání.  
 

Ve středu ráno bude rorátní mše svatá už v 6.30 hod. Přineste si sebou lucerničky nebo 

baterky. Jste srdečně zváni. 
 

Návštěva nemocných bude v celé farnosti v pátek 4. prosince dopoledne.  
 

V pátek od 15.00 hod. je v kostele příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní  

a od 16.05 hod. také k přijetí svátosti smíření. Po mši svaté v 17.00 hod. bude ještě krátká 

adorace a zásvětná modlitba. V 16.00 hod. je možné přistoupit ke svatému přijímání. 
 

Stále  je možnost zapisovat úmysly mší svatých pro rok 2021. Protože je letos situace 

složitá, prosím, napište své úmysly na lístečky a přineste je do kostela, na faru nebo úmysly 

pošlete e-mailem na adresu valec@dieceze.cz. Napište na lísteček i svůj kontakt a následně 

Vám napíšu nebo zavolám kdy přesně bude mše svatá odsloužena. Děkuji za pochopení. 
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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 29. 11. 1. neděle adventní - Cyklus B 9,30 Za farníky. 

Pondělí 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola   

Úterý     1. 12.     

Středa 2. 12.    

Čtvrtek 3. 12. Památka sv. Františka 
Xaverského, kněze 

17,00 Na poděkování za uzdravení 
z nemoci. 

Pátek 4. 12.    

Sobota 5. 12. RORÁTY 6,30 Na poděkování za  51 let života. 

Neděle 6. 12. 2. neděle adventní 9,30 
 

 

 

S platností od pondělí 23. listopadu 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně  

20 osob. Od pondělí 23. listopadu 2020 mohou navštěvovat bohoslužby ti, na jejichž úmysl 

je mše svatá sloužena. Ti rovněž můžou přizvat tolik osob kolik se vejde do povolených 20 

účastníků bohoslužeb. Pro ostatní platí nadále dispenz od osobní účasti na nedělní mši. 
 

Kostel v Dalešicích bude otevřen k modlitbě ještě dnes, tedy v neděli 29. 11. do 16.30 hod.  

a zítra od 15.00 hod. do 16.30 hod. Pán Bůh zaplať všem, kteří po celý měsíc zajišťovali 

otevření kostela. 
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání mimo mši svatou  je také po celý advent každou 

neděli v 15.30 hod. Od 15.00 hod. bude vždy adorace zakončená právě podáváním sv. 

přijímání.  
 

Každý čtvrtek je kostel otevřen od 16.00 hod. k soukromé modlitbě a také bude od 16.00 

hod. do 16.55 hod. možnost přistoupit ke svátosti smíření. Od 17.00 hod. pak následuje 

pravidelná mše svatá. 
 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie. Čeští  

a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za 

ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma  

u jesliček v rodině. Více na internetových stránkách farnosti. 
 

Na první pátek 4. prosince bude dopoledne možnost návštěvy nemocných a večer  

od 18.00 hod. příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní. 
 

Stále  je možnost zapisovat úmysly mší svatých pro rok 2021. Protože je letos situace 

složitá, prosím, napište své úmysly na lístečky a buď je přineste do kostela, nebo předejte 

paní Janě Kovářové. Úmysly můžete poslat i e-mailem na adresu honzina.k@seznam.cz.  

Napište na lísteček či do e-mailu i svůj kontakt a zpětně Vám bude napsáno nebo 

zavoláno, kdy přesně bude mše svatá odsloužena. Děkuji za pochopení.  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 
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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 29. 11. 1. neděle adventní   
 Cyklus B 

11,00 Za Jana Mikeše a za rodiče 

Skoumalovy, Mikešovy, Jindřicha 

Zahrádku a Aloise Berouna. 

Pondělí 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola   

Úterý     1. 12.     

Středa 2. 12.    

Čtvrtek 3. 12. Památka sv. Františka 
Xaverského, kněze 

  

Pátek 4. 12.    

Sobota 5. 12.    

Neděle 6. 12. 2. neděle adventní 11,00 Za farníky. 
 

S platností od pondělí 23. listopadu 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně  

20 osob. Od pondělí 23. listopadu 2020 mohou navštěvovat bohoslužby ti, na jejichž úmysl 

je mše svatá sloužena. Ti rovněž můžou přizvat tolik osob kolik se vejde do povolených 20 

účastníků bohoslužeb. Pro ostatní platí nadále dispenz od osobní účasti na nedělní mši. 
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání mimo mši svatou je také po celý advent každou 

neděli v 15.30 hod. Od 15.00 hod. bude vždy adorace zakončená právě podáváním sv. 

přijímání. 
 

Mše svaté ve všední den (až na výjimky) do konce roku nebudou. 
 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie. Čeští  

a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za 

ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma  

u jesliček v rodině. Více na internetových stránkách farnosti. 
 

Již je možnost zapisovat úmysly mší svatých pro rok 2021. Protože je letos situace složitá, 

prosím, napište své úmysly na lístečky a buď je přineste do kostela, nebo předejte panu 

Pavlu Nováčkovi. Úmysly můžete poslat i e-mailem na adresu PavkaNovacek@seznam.cz 

Napište na lísteček či do e-mailu i svůj kontakt a zpětně Vám bude napsáno nebo 

zavoláno, kdy přesně bude mše svatá odsloužena. Děkuji za pochopení.  
 

Návštěva nemocných bude tento čtvrtek 3. prosince dopoledne. 
 

Rorátní mše svaté budou bývat ve středu ve Valči a v sobotu v Dalešicích. Začítek je vždy 

v 6.30 hod. Jste srdečně zváni. 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 
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