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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 18. 2. 1. neděle postní 9,30 
 

Za Marii Kovářovu, rodiče, bratra, 
švagra, živou i zemřelou rodinu 
Kovářovu a Jašovu. 

Pondělí 19. 2.    

Úterý     20. 2.    

Středa 21. 2.    

Čtvrtek 22. 2. Svátek Stolce svatého 
apoštola Petra 

17,00 Dětská mše svatá 

Za rodiče Valovy, tři dcery, za Annu 
Valovu a za duše v očistci. 

Pátek 23. 2.    

Sobota 24. 2.    

Neděle 25. 2. 2. neděle postní 9,30 
 

Za Bohumila Zadražila, manželku, 
dvoje rodiče a živou i zemřelou 
rodinu. 

 

Sbírka příští neděle bude na Haléř sv. Petra. Prostředky získané z této sbírky, jsou určeny 

k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, 

pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem 

v nouzi. 
 

Křížové cesty budou ve farnosti bývat ve čtvrtek a v neděli. Ve čtvrtek ji vedou děti a začíná 

vždy půl hodiny přede mší svatou. V neděli je křížová cesta ve 13.30 hod.  
 

Farní sportování v tělocvičně ve Valči: Ministranti florbal – neděle od 18.30. hod. 
 

V úterý 20. 2. je ve Valči další setkání dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému 

přijímání a jejich rodičů. Začneme mší svatou v 17.00 hod. a budeme pokračovat na faře. 
 

Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a 

vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. V naší farnosti bude možnost 

adorace od 18.00 hod.  
 

Zveme děti a mládež ve věku 12-18 let na jarní prázdniny na MAMRE do Osové Bítýšky. 

Čeká nás tu spousta her, duchovního programu, noví kamarádi a to vše ve znamení krále 

Davida. Začátek je v neděli 25. února a konec v pátek 2. března. Cena je 800kč. 

Přihlašujte se na: mamre@seznam.cz Více informací je na plakátku nebo webových 

stránek MAMRE. 
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