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 POŘAD BOHOSLUŢEB V ROCE 2019 

Neděle 9. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 

9,30 
 

Za Marii Jiřičkovou, bratra, rodiče, 

švagra a celou rodinu Buršíkovu  

a Svobodovu. 
Pondělí 10. 6. Památka Panny Marie, 

Matky církve 
18,00 Za Ladislava Kazatele, dvoje rodiče  

a za duše v očistci. 

Úterý     11. 6.  Památka sv. Barnabáše, 
apoštola 

  

Středa 12. 6.    

Čtvrtek 13. 6. Svátek Ježíše Krista, 
nejvyššího a věčného kněze 

18,00 Dětská mše svatá  

Za nová kněžská a řeholní povolání. 

Pátek 14. 6.     

Sobota 15. 6.  SLAVĚTICE 18,00 Za Ludmilu Havelkovu, manžela, 
dvoje rodiče, Bohumila Vitamváse, 
manželku a duše v očistci. 

Neděle 16. 6. SLAVNOST  
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

9,30 
 

Za farníky. 

 

Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do dnešní sbírky na Charitu. 
 

Farní sportování ve Valči:  fotbal – neděle od 18.30 hod. 
 

Mše svatá bude výjimečně i zítra tj. v pondělí 10. června v 18.00 hod. 
 

Výlet pro děti z náboženství do Třebíče se koná tento pátek 14. června dopoledne. Odjezd 

dětí bude v 7.15 hod. od školy. Návrat kolem půl druhé. Děti ať si sebou vezmou dobrou 

obuv, svačinu, pití a pláštěnky.  
 

Po páteční dětské mši svaté ve Valči bude poslední ministrantská schůzka ve školním roce. 
 

V sobotu v 18.00 hod. je mše svatá ve Slavěticích. 
 

Ve čtvrtek 20. června je slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté v 18.00 hod. půjdeme ke 

čtyřem oltářům na městečku. Jste všichni zváni a prosíme o pomoc i ministranty a rodiče, 

aby vypravili družičky a mládence. 
 

V  pátek 21. června 2019  je ve Valči poslední dětská mše svatá. Začínat bude už v 17.00 

hod. Po mši se přesuneme na faru, kde proběhne sportovní soutěž „Misijní pětiboj“  

a vyhodnocení všech celoročních aktivit. Zvány jsou všechny děti z Dalešic, jejich rodiče, 

příbuzní i všichni farníci. Občerstvení je zajištěno. 
 

V neděli 23. června zde bude mše svatá začínat až v 11.00 hod. 
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