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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

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

a rodiče Zikmundovy. 

Pondělí 22. 3.    

Úterý     23. 3.  17,00 Za Miladu Lehkou, manžela, 

sourozence a přízeň. 

Středa 24. 3.    

Čtvrtek 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ 
PÁNĚ 

18,00 Za ochranu lidského života od 

početí do přirozené smrti. 

Pátek 26. 3.  17,00 Za Milana Pekárka, rodiče a rodinu 

Malachovu. 

Sobota 27. 3. DOLNÍ VILÉMOVICE 17,00 Za Josefa a Aloisii Hnízdilovy, 

bratra a rodiče, za Emila Neterdu  

a celou přízeň. 

Neděle 28. 3. Květná (pašijová) neděle 8,00 Za Marii Staňkovou, rodiče Jana  

a Žofii Dobrovolných a syna Jana. 
 

Od pondělí 22. března opět  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. Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy 

(vyjma členů jedné domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci. Přednost 

účasti na bohoslužbách mají ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena.  
 

V rámci větší spravedlnosti budou na Velikonoce všichni farníci, kteří se za normálních 

podmínek pravidelně účastní bohoslužeb, rozděleni do skupin. Každá skupina bude 

označena písmenem abecedy. K ohláškám tento týden každý z vás dostane lísteček se svým 

jménem, počtem osob z rodiny a písmenem abecedy. Kdykoliv pak v ohláškách uvidíte  

u mše svaté písmeno vaší skupiny, je to znamení, že můžete přijít na mši svatou. Když se 

vám to nebude hodit, tak mě kontaktujte a vaše místo bude nahrazeno někým jiným. 

Pokud na někoho zapomenu, nedostanete lístek nebo vás nikdo neosloví, prosím, ozvěte se. 

Toto rozdělení se týká především Velikonoc a nedělí. Ve všední den to bude jinak.   
 

Ve středu ráno tento týden mše svatá nebude. 
 

Ve čtvrtek je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá ve Valči začíná v 18.00 hod.  
 

V pátek je od 15.00 hod. do 16.30 hod. příležitost k soukromé návštěvě kostela a k adoraci 

před Nejsvětější svátostí. Od 15.30 do 17.00 hod. je také možnost přimout  svátost smíření.  
 

Zpovídání před Velikonocemi bude v sobotu 27. března od 13.00 hod. do 14.30 hod. 

Na tento den je zajištěn  i cizí zpovědník. 
 

Za týden je Květná neděle, připomínka slavného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Mše 

svatá začne před kostelem, kde bude žehnání ratolestí. 
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