
Milí přátelé, 

 

s novým rokem, nové farní informace       
 
Znovu vás zdravíme z Plas a prosíme vás o pozornost k následujícím zprávám: 
 
1) Rozhodli jsme se, že se pokusíme trochu zjednodušit stále se proměňující 

pořad bohoslužeb. Snad se nám to s vaší spoluprací podaří. Navrhujeme tedy 
toto řešení: 
 

Po dobu 5. a 4. stupně protiepidemických opatření (tzv. PSA) se nedělní 
eucharistie budou v našich farních kostelech střídat s možností 
individuálního sv. přijímání, a to podle následujícího rozpisu: 
 

neděle 10. ledna 
mše sv.: Dolní Bělá, Ledce, Všeruby a Líšťany 
individuální svaté přijímání: Manětín (8:00 – 8:30), Křečov (9:30 – 10:00), 
Obora (10:00 – 10:30) 
 

neděle 17. ledna 
mše sv.: Manětín, Křečov, Obora  
individuální svaté přijímání: Dolní Bělá (8:00 – 8:30), Ledce (10:00 – 10:30), 
Všeruby (10:00) a Líšťany (11:00) 
 

neděle 24. ledna 
mše sv.: Dolní Bělá, Ledce, Všeruby a Líšťany 
individuální svaté přijímání: Manětín (8:00 – 8:30), Křečov (9:30 – 10:00), 
Obora (10:00 – 10:30) 
 

neděle 31. ledna 
mše sv.: Manětín, Křečov, Obora  
individuální svaté přijímání: Dolní Bělá (8:00 – 8:30), Ledce (10:00 – 10:30), 
Všeruby (10:00) a Líšťany (11:00) 
 

Bohoslužby v Nečtinech budou i nadále v sobotu. 
 

Bude-li i v únoru pokračovat 4. nebo 5. stupeň, bude se i nadále střídat slavení 
eucharistie s možností individuálního přijímání tak, jak je to uvedeno výše. 
 

Každý se tedy budete moct účastnit jednou za 14 dní slavení nedělní mše 
(VŽDY NA TÉMŽE MÍSTĚ A V TUTÉŽ HODINU!) a v neděli, kdy mše ve vašem 
kostele nebude, budete moct přistoupit k individuálnímu přijetí eucharistie. 
 

MÍSTO A HODINU ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI JE NUTNÉ CO NEJDŘÍVE 
REZERVOVAT TELEFONICKY. Na počtu zájemců bude záviset také počet mší na 
daném místě. Prosíme vás, abyste své přihlášení domlouvali telefonicky 
podle následujícího rozpisu: 
 



pro mši v Dolní Bělé:    Petr Dombek 605 395 695 

pro mši v Ledcích:    Petr Dombek 605 395 695 
pro mši v Líšťanech a Všerubech:  Petr Dombek 605 395 695 
 
pro mši v Nečtinech:   Günther Ecklbauer 603 742 887 
pro mši v Manětíně:   Günther Ecklbauer 603 742 887 

pro mši v Křečově:   Günther Ecklbauer 603 742 887 
 

pro mši v Oboře:    Vlastimil Kadlec 733 755 901 
 

Prosíme vás, abyste volali v každém případě, i když je vám třeba hodina a 

místo mše jedno. Zvolte si jeden kostel a zavolejte. Hodinu s vámi domluvíme 
telefonicky. Díky moc. 
 
2) V příloze najdete pastýřský list našeho o. biskupa Tomáše k novému roku. 
Můžete si ho také namluvený poslechnout na tomto odkazu:  

https://www.youtube.com/watch?v=c_JeCowm_RA&feature=emb_logo 
 
3) Jak už jsme vás informovali, letos je možné během 5. stupně PSA přispět do 
Tříkrálové sbírky pouze on-line, a to velmi jednoduše a přímo na tomto 
odkazu: https://www.trikralovasbirka.cz/ 
 

Pokud byste vy nebo někdo, koho ve svém okolí znáte, chtěli přispět 
v hotovosti, můžete svůj peněžitý příspěvek vhodit do jedné z kasiček v našich 

kostelích: Nečtiny, Manětín, Křečov, Obora, Dolní Bělá, Ledce, Líšťany a Všeruby. 
 
 
Moc vám děkujeme za trpělivost a v novém roce počítejte s naší modlitbou. 

My počítáme s tou vaší       

 
Vaši misionáři obláti 
 
 
  

 
 
 


