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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 1. 4. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
PÁNĚ 

9,30 
 

Za rodiče Matějkovy, Ing. Jana Širůčka, 
Martu a Otakara Burianovi, dvoje 
rodiče, za Boží pomoc a ochranu 
Panny Marie. 

Pondělí 2. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 7,00 Za Josefa Hájka, manželku, rodiče, 
švagrovou a sourozence. 

Úterý     3. 4. Úterý v oktávu velikonočním   

Středa 4. 4. Středa v oktávu velikonočním   

Čtvrtek 5. 4. Čtvrtek v oktávu velikonočním 18,00 Za manžele Pavlíkovy a duše v očistci. 

Pátek 6. 4. Pátek v oktávu velikonočním   

Sobota 7. 4. Sobota v oktávu velikonočním   

Neděle 8. 4. 2. neděle velikonoční  
(Božího milosrdenství) 

11,00 
 

Za Pavla Fňukala a rodiče. 

Farní sportování: Ministranti fotbal  – neděle od 18.30 hod., volejbal středa od 20.00 hod. 
 

Zítra je mše svatá už v 7.00 hod. ráno. 
 

V úterý 3. dubna je ve Valči další setkání dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání 

a jejich rodičů. Začneme mší svatou v 18.00 hod. a budeme pokračovat na faře. 
 

Na první pátek 6. dubna bude dopoledne návštěva nemocných. Večer je zde v kostele od 19.00 

hod. možnost adorace. 
 

V sobotu 7. dubna  2018  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus vyjíždí 

z Koněšína krátce před 15.00 hod. Děti mají autobus zdarma. 
 

V sobotu 7. dubna se v Praze koná „Pochod pro život“. Pokud Vám záleží na podpoře rodin, 

manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás, podpořte účastníky alespoň modlitbou. 
 

Postní kasičky přineste nejpozději příští neděli 8. dubna. Všem, kteří přispějí Pán Bůh zaplať. 
 

V neděli 22. dubna v 17:00 hod. se v kostele ve Valči uskuteční koncert vážné hudby  

„Perly barokních mistrů“. Podrobnosti jsou na plakátu. Vstupné je dobrovolné.  

 

Příští neděli bude mše svatá až v 11.00 hod. a rodák z místní farnosti P. Jiří Kovář SJ, při ní 

poděkuje za 60 let života.   
 

Prosím o zaplacení zálohy 200,- Kč na poutní zájezd do severních Čech ve dnech 7.- 8. května. 

Stále ještě jsou volná místa. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
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