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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 21. 2. 1. neděle postní 8,00 Za farníky. 

Pondělí 22. 2. Svátek Stolce svatého 
apoštola Petra 

17,00 Za Boží požehnání, ochranu, dar 

zdraví a zdárný průběh léčby syna 

Honzíka a za zdraví jeho maminky. 

Úterý     23. 2.   17,00 Za Josefa Paláta, manželku, rodiče, 

švagra a bratra. 

Středa 24. 2.  7,00 Na vlastní úmysl. 

Čtvrtek 25. 2.    

Pátek 26. 2.  17,00 Za záchranu manželství, usmíření 

v rodině a za Boží pomoc a ochranu. 

Sobota 27. 2. DOLNÍ VILÉMOVICE 17,00 Za Josefa Grunta a celou rodinu 

Gruntovu, Mityskovu a Brabcovu. 

Neděle 28. 2. 2. neděle postní 8,00 Za zemřelé rodiče Chvátalovy, syna 

Pavla, snachu Blanku a celou přízeň. 
 

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 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 odpoledne ve 14.00 hod. je zde v kostele křížová cesta a po ní cca ve 14. 30 hod.  

následuje možnost přijmout svaté přijímání mimo mši svatou. 
 

Mimořádně je mše svatá tento týden také v pondělí v 17.00 hod. Ve středu ráno je mše už 

v 7.00 hod. 
 

V Dolních Vilémovicích bude křížová cesta každý čtvrtek v 16.30 hod. 
 

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

přistoupit ke svátosti smíření. V 16.30 hod. je křížová cesta. 
 

Prosím všechny členy modlitby Živého růžence, aby (pokud tak již neučinili) donesli či 

poslali své kartičky do kostela nebo na faru. 
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