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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 17. 1. 2. neděle v mezidobí 8,00 Za živou i zemřelou rodinu Cahovu, 

Malachovu a Pekárkovu. 

Pondělí 18. 1. Památka Panny Marie, 
Matky jednoty křesťanů 

17,00 Za jednotu křesťanů. 

Úterý     19. 1.   17,00 Na poděkování za dar života a za 

živou i zemřelou rodinu Osohovu  

a Jansovu. 

Středa 20. 1.  8,00 Za nenarozené děti, jejich rodiče  

a za ty, kteří vytvářejí vakcíny  

a systém očkování. 

Čtvrtek 21. 1. Památka sv. Anežky, panny 
a mučednice 

  

Pátek 22. 1.  17,00 Za Anežku Chládkovu, manžela, 

rodiče, sestry a syna. 

Sobota 23. 1. DOLNÍ VILÉMOVICE 17,00 Za rodinu Mácovu, Malachovu  

a Vrbkovu. 

Neděle 24. 1. 3. neděle v mezidobí 8,00 Za Marii Řezáčovu, manžela, rodiče, 

sourozence a rodiče Staňkovy. 
 

Stále  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. 
 

Svaté přijímání mimo mši svatou se bude podávat i dnes, tedy v neděli 17. ledna 2021  

v 15.30 hod. Od 15.00 hod. je navíc možnost adorace. V případě trvání současného stavu 

bude podávání mimo mši i příští neděli. 
 

Zítra tj. v pondělí 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, pamatujte 

na tento úmysl i ve svých modlitbách. 
 

V pátek je od 15.00 hod. do 16.30 hod. pravidelná adorace. Od 16.00 hod. je možnost 

přistoupit ke svátosti smíření. 
 

Do 24. ledna je možné v kostele přispět na Tříkrálovou sbírku a odevzdávat odpovědi na 

anketu. 
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