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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

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

Pondělí 1. 2.    

Úterý     2. 2. Svátek Uvedení Páně do 
chrámu. 

17,00 Za nová kněžská a řeholní povolání a za 

povolání do křesťanského manželství. 

Středa 3. 2. Sv. Blažeje 8,00 Za uzdravení vztahů a za Boží pomoc  

a posilu v těžkostech. 

Čtvrtek 4. 2.    

Pátek 5. 2. Památka sv. Agáty, panny  
a mučednice 

17,00 Bohoslužba slova + svaté přijímání 

Sobota 6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho  
a druhů, mučedníků 
ADORAČNÍ DEN 

17,00 Za farnost Valeč, nová kněžská a řeholní 

povolání, všechny bohoslovce, kněze  

a zaměstnance v AKS Olomouc. 

Neděle 7. 2. 5. neděle v mezidobí 8,00 Za rodinu Pavlíčkovu a Novotnou. 
 

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. 
 

Dnes (tj. v neděli 31. 1. odpoledne) podávání svatého přijímání mimo mši svatou nebude! 
 

Na první pátek 5. února je od 15.00 hod. do 16.30 hod. pravidelná adorace. Od 17.00 hod. 

je potom bohoslužba slova se svatým přijímáním. 
 

Návštěva nemocných spojená s udělováním svátosti pomazání nemocných bude tento 

týden možná jen po předchozí telefonické domluvě. Společné přijetí svátosti nemocných  

v kostele se odkládá na příhodnější dobu. 
 

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 s nedělní platností. 

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

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

 

Tříkrálová sbírka ve farnosti Valeč´u Hrotovic dopadla následovně: Valeč – 26 113,- Kč, 

Třebenice – 7030,- Kč, Chroustov 2400,- Kč, Plešice 0,- (Plešice letos podpořili buď 

Třebenice nebo Valeč), Dolní Vilémovice 15 850,- Kč. Celkem tedy 51 393,- Kč. Všem 

dárcům a organizátorům ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


