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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 14. 3. 4. neděle postní - laetare 8,00 Za farníky. 

Pondělí 15. 3.    

Úterý     16. 3.  17,00 Za živou a zemřelou rodinu Bártovu 

a Šmardovu. 

Středa 17. 3.  7,00 Za nenarozené děti, jejich rodiče  

a za ty, kteří se angažují v ochraně 

života. 

14,30 Za zemřelého Stanislava Kloudu. 

Čtvrtek 18. 3.    

Pátek 19. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA, 
SNOUBENCE PANNY MARIE 

18,00 Za Ludmilu Nedomovou, manžela 

Jaroslava, p. Jindřicha Štěpánka  

a celou rodinu Štěpánkovu  

a Nedomovu. 

Sobota 20. 3.  17,00 Za lásku, úctu, věrnost a víru 

v rodinách. 

Neděle 21. 3. 5. neděle postní 8,00 Za Zdeňka Řezáče, sestru, rodiče  

a rodiče Zikmundovy. 
 

Ještě tento týden prosím o dodržování zpřísněných podmínek: 

- od pondělí 1. března se ruší veškeré aktivity a pobožnosti mimo mši svatou, především 

křížové cesty ve všech kostelích a kaplích a také podávání sv. přijímání mimo mši. 
 

- mše svaté jsou i nadále slouženy podle ohlášek a zapsaných úmyslů a omezení pro 

bohoslužby zůstávají nezměněna. Přesto na mši teď mohou výhradně ti, na jejichž úmysl 

je mše sloužena a jejich pozvaní hosté v maximálním počtu 10 osob, s výjimkou členů 

jedné domácnosti. Další výjimkou je varhaník, kostelník a dva ministranti. Prosím  

o dodržení těchto pravidel. 
 

- až do odvolání nebudou možné návštěvy nemocných nebo jen po předchozí domluvě a ve 

vážných případech. 
 

Ve středu ráno je mše svatá už v 7.00 hod. a odpoledne ve 14.30 hod. je v kostele pohřeb 

pana Stanislava Kloudy z Valče. 
 

V pátek je slavnost sv. Josefa. Mše svatá ve Valči bude až v 18.00 hod. Pravidelná adorace 

začne tentokrát v 16.00 hod. a potrvá do 17.30 hod. Možnost přistoupit ke svátosti smíření 

tento pátek nebude. 
 

Od středy 10. března  je možné modlit se novénu ke sv. Josefovi. Odkaz na jednu z variant 

je i na stránkách farnosti Valeč. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


