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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 11. 4. 2. neděle velikonoční  
(Božího milosrdenství)  X,Y,Z 

8,00 Za Miloslavu a Petra Konečných, 

Jaroslavu Plíškovu, Milenu 

Svobodovu, rodinu Plíškovu  

a Konečných, rodiny Potůčkovy, 

Palátovy, za živou rodinu a všechny 

duše v očistci. 

Pondělí 12. 4.    

Úterý     13. 4.  18,00 Za Josefa Řezáče, manželku 

Ludmilu, dceru Ludmilu, sestru 

Marii a dvoje rodiče. 

Středa 14. 4.  8,00 Na úmysly Oblastní charity Třebíč. 

Čtvrtek 15. 4.    

Pátek 16. 4.  18,00 Za Mojmíra Zeleného a rodiče. 

Sobota 17. 4.                                     C,D,E,J 18,00 Na poděkování za přijatá dobrodiní. 

Neděle 18. 4. 3. neděle velikonoční A,B,S,T  8,00 Za živou a zemřelou rodinu 

Jakešovu a Talákovu. 
 

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 dělá  

cca 15 věřících. Přednost účasti na bohoslužbách mají ti, na jejichž úmysl je mše sloužena.  
 

Rozdělení do skupin bude pokračovat i nadále až do zrušení většiny omezení. Týká se to 

nedělí a některých slavností. Pokud ještě někdo nebyl osloven, prosím, ozvěte se. Ve všední 

den to bude jinak a kromě těch, kteří mají úmysl, můžou přijít v rozumném počtu  

i ostatní. 
 

Tuto neděli 11. dubna je poslední možnost k odevzdání postních kasiček v kostele. Do 

středečního večera je ještě můžete dovézt na faru do Valče. 
  
Dnes odpoledne  je od 14.30 hod. do 15.00 hod. adorace zakončena podáváním svatého 

přijímání mimo mši svatou. Poté v 15.15 hod. následuje zakončení a vyhodnocení dětské 

soutěže, které bude přenášené online přes fcb stránky farnosti Valeč. 

Svaté přijímání mimo mši se bude podávat také příští neděli 18.4. ve stejném čase. 
 

V pátek je od 16.00 hod. do 17.30 hod. pravidelná adorace. Od 17.00 hod. bude možnost 

přistoupit ke svátosti smíření. 
 

V sobotu je večerní mše svatá v 18.00 hod. už s nedělní platností. 
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