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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 - 2021 

Neděle 20. 12. 4. neděle adventní 8,00 Na poděkování za dar života, 

manželství, rodiny s prosbou za 

další Boží pomoc. 

Pondělí 21. 12.    

Úterý     22. 12.   17,00 Za umírající hříšníky, aby se obrátili 

k Bohu a došli k spasení. 

Středa 23. 12.  6,30 Za duše těch, kteří nevěřili v Boha, 

aby došly spasení. 

Čtvrtek 24. 12. Vigilie ze slavnosti 
NAROZENÍ PÁNĚ 

20,00 Za mír a pokoj ve světě, za všechny 

osamělé, opuštěné a smutné. 

Pátek 25. 12. SLAVNOST 
NAROZENÍ PÁNĚ 

8,00 Za Viktora Pavlíčka, bratra Jana, 

manželku, sourozence, zemřelou 

přízeň a dvoje rodiče. 

Sobota 26. 12. Svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka 

8,00 Za živou a zemřelou rodinu 

Krátkých, Chládkovu a Vyhnálkovu. 

Neděle 27. 12. Svátek sv. Rodiny Jeţíše, 
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 BOŢÍ, 
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 pátku 18. prosince platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v 

daném kostele nepřekročí 20% míst k sezení. V případě Valče to i s kůrem, oratoří  

a sakristií dělá maximálně 30 věřících. Bohoslužeb se mohou účastnit ti, na jejichž úmysl 

je mše svatá sloužena a jimi pozvaní hosté do celkového počtu 30 osob. Při mši je třeba 

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

 a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz hromadného zpěvu. 
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Návštěva nemocných bude v úterý 22. prosince dopoledne. 
 

Poslední možnost přistoupit ke svátosti smíření je rovněž  v úterý 22. prosince od 16.00 do 

17.00 hod. 
 

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

nebo baterky. Jste srdečně zváni. 
 

Od 8.00 hod. je pak ten samý den 23. prosince chystání vánoční výzdoby. Prosíme všechny 

o pomoc.  
 

Odpoledne je ve středu tradiční vánoční krmení zvířátek v lese. Sraz je ve 14.00 hod.  

u kostela ve Valči. Krmení pro zvířátka sebou. 
 

Vigilie z Narození Páně je ve Valči ve čtvrtek 24. prosince ve 20.00 hod. Za mše svaté bude 

zajištěn online přenos přes facebookové stránky farnosti. 
 

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

online a od 22.00 hod.  je v Dalešicích adorace. 
 

Svaté přijímání mimo mši svatou se bude podávat v pátek 25. prosince na slavnost 

Narození Páně a v pátek 1. ledna na slavnost Matky Boží Panny Marie a to vždy v 15.00 

hod. a v 15.30 hod.  
 

V neděli 27. prosince  je svátek Svaté rodiny. Z důvodu omezení nebude moci v plné míře 

proběhnout obnova manželských slibů. Prosím obnovte to, co jste si kdysi slíbili doma 

sami, třeba před jesličkami s narozeným Spasitelem. 
 

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

 

 

PES 4 

současný 

stav 

Štědrý den 

čtvrtek 

24. 12. 

Narození 

Páně 

pátek 

25. 12. 

Svátek sv. 

Štěpána 

sobota 

26. 12. 

Svátek sv. 

Rodiny 

neděle  

27. 12. 

Silvestr 

čtvrtek  

31. 12. 

Matky Boží 

Panny Marie 

pátek 1. 1. 

Valeč 20.00 hod. 

online 

8.00 hod. 8.00 hod. 8.00 hod. 16.00 hod. 

online 

8.00 hod. 

Dalešice 22.00 hod.
 

9.30 hod. 9.30 hod. 9.30 hod. 22.00 hod.
 

adorace 

9.30 hod. 

Lipník 16.00 hod. 11.00 hod. 11.00 hod. 11.00 hod. ̶ 11.00 hod. 


