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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 27. 12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa 

8,00 Za farníky. 

Pondělí 28. 12. Svátek svatých Mláďátek, 
mučedníků 

  

Úterý     29. 12.     

Středa 30. 12.    

Čtvrtek 31. 12.  16,00 Na poděkování za uplynulý rok, 

s prosbou o další Boží pomoc  

a ochranu v roce 2021. 

Pátek 1. 1. Slavnost MATKY BOŽÍ, 
PANNY MARIE 

8,00 Za mír ve světě. 

Sobota 2. 1. Památka sv. Basila Velikého 
a Řehoře Naziánského, 
biskupů a učitelů církve 

17,00 Na úmysly prvních sobot. 

Neděle 3. 1. 2. neděle po Narození Páně 8,00 Za Josefu Ondráčkovou, manžela, 

syna Josefa a duše v očistci. 
 

Od neděle 27. prosince platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v 

daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V případě Valče to i s kůrem, oratoří  

a sakristií dělá maximálně 15 věřících. Bohoslužeb se mohou účastnit pouze ti, na jejichž 

úmysl je mše svatá sloužena a jimi pozvaní hosté do celkového počtu 15 osob. Při mši je 

třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma členů jedné domácnosti), mít nasazené 

roušky a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz hromadného zpěvu. 
 

Ve čtvrtek  31. prosince bude mše svatá v 16.00 hod. na poděkování za rok 2020 přenášena 

online a po ní ještě následuje adorace. V Dalešicích je adorace kvůli zákazu vycházení 

zrušena. 
 

Svaté přijímání mimo mši svatou se bude podávat v pátek 1. ledna na slavnost Matky Boží 

Panny Marie a to v 15.30 hod. Od 15.00 hod. bude adorace zakončená právě podáváním 

sv. přijímání.  
 

Připomínám otázku do biblické soutěže o stolní kalendář pro rok 2021 a také posunutí 

uzávěrky odpovědí na pátek 1. ledna: 

Z jakých dvanácti drahokamů se skládaly základy hradeb nového Jeruzaléma podle knihy 

Zjevení Janovo? 
 

V sobotu 2. ledna je večerní mše svatá v 17.00 hod. již s nedělní platností. 
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