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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

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

sourozence a rodiče Staňkovy. 

Pondělí 25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, 
apoštola 

17,00 Za záchranu manželství, usmíření 

v rodině a za Boží pomoc a ochranu. 

Úterý     26. 1.  Památka sv. Timoteje a Tita, 
biskupů 

17,00 Za usmíření v rodině. 

Středa 27. 1.  7,00 Za zemřelého Jaroslava Nedomu, 

manželku Ludmilu a celou živou  

i zemřelou rodinu Nedomovu 

a Sekničkovu. 

Čtvrtek 28. 1. Památka sv. Tomáše 
Akvinského, kněza a učitele 
církve 

  

Pátek 29. 1.  17,00 Za Jarmilu Dobrovolnou a rodinu. 

Sobota 30. 1.  17,00 Za farníky. 

Neděle 31. 1. 4. neděle v mezidobí 8,00 Za rodiče Benešovy, dceru a vnučku. 
 

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 24. ledna 2021  

v 15.30 hod. Od 15.00 hod. je navíc možnost adorace. Příští neděli 31. ledna odpoledne 

podávání svatého přijímání nebude! 
 

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

přistoupit ke svátosti smíření. 
 

Pán Bůh zaplať všem organizátorům Tříkrálové sbírky i těm, kteří jakoukoliv částkou  

a jakýmkoliv způsobem přispěli. 
 

V sobotu 6. února je v naší farnosti Adorační den a zároveň den vzájemných modliteb 

farnosti Valeč a AKS v Olomouci. V 8.00 hod. ráno bude výstav Nejsvětější Svátosti. Večer 

v 16.30 hod. řízená adorace a v 17.00 hod. mše svatá. 

Rozpis, kde se můžete po hodinách zapisovat k celodenní adoraci bude jednak v kostele  

a jednak na internetu. Věřím, že se nám podaří všechny časy obsadit. 
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