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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

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

a zemřelou rodinu. 

Pondělí 7. 12. Památka svatého Ambrože, 
biskupa a učitele církve 

  

Úterý     8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, 
POČATÉ BEZ POSKVRNY 
PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

17,00 Za Miroslava Vybírala, manželku 

rodiče a syna. 

Středa 9. 12. RORÁTY 6,30 Na úmysly Oblastní charity Třebíč. 

Čtvrtek 10. 12.    

Pátek 11. 12.  17,00 Na poděkování za dar života, 

manželství, rodiny s prosbou o 

další Boží pomoc. 

Sobota 12. 12.    

Neděle 13. 12. 3. neděle adventní 8,00 Za farníky. 
 

S účinností od 3. prosince 2020 je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který 

v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení. V případě Valče to i s kůrem, oratoří  

a sakristií dělá cca 45 věřících. Přednost mají Ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena. 

Prosím, aby s ohledem zvlášť na nedělní bohoslužbu zvážili účast zejména rizikové 

skupiny (děti, senioři). Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma členů 

jedné domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz 

hromadného zpěvu. Více informací je na internetových stránkách farnosti a v příloze 

těchto ohlášek. 
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání mimo mši svatou je v adventu 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. 
 

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

a od 16.00 hod. také k přijetí svátosti smíření.  
 

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. 
 

Rozpis mší svatých o Vánocích, včetně časů zpovídání bude uveřejněn v příštích 

ohláškách. Příležitost ke zpovědi je teď každý pátek od 16.00 hod. do 16.55 hod. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC

mailto:valec@dieceze.cz
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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 6. 12. 2. neděle adventní 9,30 Za budoucí maminku a její dítě. 

Pondělí 7. 12. Památka svatého Ambrože, 
biskupa a učitele církve 

  

Úterý     8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, 
POČATÉ BEZ POSKVRNY 
PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

18,00 Za jednotu křesťanů, za hledající  
a vlažné ve víře. 

Středa 9. 12.    

Čtvrtek 10. 12.  17,00 Za Rudolfa a Danu Svobodovy, 
dvoje rodiče a celou rodinu 
Svobodovu a Pekárkovu. 

Pátek 11. 12.    

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

SLAVĚTICE 17,00 Za Jarmilu Cabejškovu, manžela, 
pravnuka Petříka, Anastázii 
Virglovu, manžela a duše v očistci. 

Neděle 13. 12. 3. neděle adventní 
Gaudete 

9,30 
 

Za Františka Kováře, manželku 
a bratry, za Josefa Teplého, 
manželku, syny a rodiče. 

 

S účinností od 3. prosince 2020 je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který 

v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení. V případě Dalešic to i s kůrem, oratoří a 

„starým kostelem“ dělá cca 50 věřících. Přednost mají Ti, na jejichž úmysl je mše svatá 

sloužena. Prosím, aby s ohledem zvlášť na nedělní bohoslužbu zvážili účast zejména 

rizikové skupiny (děti, senioři). Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma 

členů jedné domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz 

hromadného zpěvu. Více informací je na internetových stránkách farnosti a v příloze 

těchto ohlášek. 
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání mimo mši svatou je v adventu každou neděli 

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

V úterý 8. 12. je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše svatá zde v kostele je 

v 18.00 hod. 
 

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. 
 

Rozpis mší svatých o Vánocích, včetně časů zpovídání bude uveřejněn v příštích 

ohláškách. Příležitost ke zpovědi je teď každý čtvrtek od 16.00 hod. do 16.55 hod. 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 
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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

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

Pondělí 7. 12. Památka svatého Ambrože, 
biskupa a učitele církve 

17,00 Za děti umírající při potratu a jejich 

rodiče. 

Úterý     8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, 
POČATÉ BEZ POSKVRNY 
PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

  

Středa 9. 12. RORÁTY   

Čtvrtek 10. 12.    

Pátek 11. 12.    

Sobota 12. 12.    

Neděle 13. 12. 3. neděle adventní 
Gaudete 

11,00 Za Jana a Boženu Šumpelovy, syny, 

sourozence, rodiče Vlčanovy, 

Šumpelovy a dceru. 
 

S účinností od 3. prosince 2020 je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který 

v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení. V případě Lipníka to i s kůrem a sakristií 

dělá cca 45 věřících. Přednost mají Ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena. Prosím, aby 

s ohledem zvlášť na nedělní bohoslužbu zvážili účast zejména rizikové skupiny (děti, 

senioři). Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma členů jedné 

domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz hromadného 

zpěvu. Více informací je na internetových stránkách farnosti a v příloze těchto ohlášek. 

 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání mimo mši svatou je v adventu každou neděli 

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

V úterý 8. 12. je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše svatá z vigilie této 

slavnosti bude zde v kostele v pondělí večer v 17.00 hod. 
 

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. 
 

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

v 6.30 hod. Jste srdečně zváni. 
 

Rozpis mší svatých o Vánocích, včetně časů zpovídání bude uveřejněn v příštích 

ohláškách.  

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 


