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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 14. 2. 6. neděle v mezidobí 8,00 Za Josefa a Růženu Neterdovy, 

dceru Janu a sourozence. 

Pondělí 15. 2.    

Úterý     16. 2.  17,00 Za rodiče Floriánovy, Votavovy, 

Chládkovy, Šťastnovy, 

celou přízeň a duše v očistci. 

Středa 17. 2. POPELEČNÍ STŘEDA 17,45 Za nenarozené děti, jejich rodiče, 

za ty, kteří tvoří standardy lékařské 

péče o nenarozené děti, na 

poděkování za dar zdraví s prosbou 

o Boží požehnání do dalších let. 

Čtvrtek 18. 2.    

Pátek 19. 2.  17,00 Za Stanislava Bobka, bratry, rodiče 

a rodinu Ondráčkovu. 

Sobota 20. 2.  17,00 Za zastavení pandemie koronaviru 

u nás i ve světě. 

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

Od nedělního večera přestává platit v České republice nouzový stav. Nastavených pravidel 

pro bohoslužby se to však zatím nijak nedotkne, pokud biskup brněnský či ČBK nestanoví 

jinak. Stále je tedy na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele 

nepřekročí 10% míst k sezení. V případě Valče to dělá maximálně 15 věřících. Bohoslužeb 

se účastní pouze ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena a jimi pozvaní hosté do 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 dnes odpoledne, tedy v neděli 14. února 

2021 v 15.30 hod. Od 15.00 hod. je navíc možnost adorace.  
 

Na popeleční středu 17. února bude mše svatá v 17.45 hod. s udělováním popelce. Tento 

den je přísný půst od masa pro katolíky od 14 let a půst újmy pro katolíky od 18 do 60 let. 

Postit se však mohou mladší i starší. 
 

Křížové cesty budou ve farnosti bývat v pátek a v neděli. V pátek je začátek vždy půl hodiny 

přede mší svatou. V neděli je křížová cesta ve 14.00 hod. a po ní cca ve 14. 30 hod.  

následuje možnost přijmout svaté přijímání mimo mši svatou. 
 

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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