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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 4. 2. 5. neděle v mezidobí 11,00 Za živou a zemřelou rodinu Ferdovu, 

Kočárovu, Kubovu a Jana Michalowicze. 

Pondělí 5. 2 Památka sv. Agáty, panny 
a mučednice 
ADORAČNÍ DEN 

18,00 Za děti, které letos přistoupí k prvnímu 
svatému přijímání a jejich rodiny. 

Úterý     6. 2 Památka sv. Pavla Mikiho 
a druhů, mučedníků 

  

Středa 7. 2    

Čtvrtek 8. 2    

Pátek 9. 2    

Sobota 10. 2 Památka sv. Scholastiky, 
panny 

  

Neděle 11. 2 6. neděle v mezidobí 11,00 Za Zdenku Houdkovu a snachu Janu, za 

rodiče Vrbkovy, rodiče Houdkovy, dceru, 

syna a za Jaroslava Smutného a rodiče. 
 

Farní sportování ve Valči: florbal – neděle od 18.30 hod. a volejbal – středa od 20.00 hod. 
 

Zítra, tj. v pondělí 5. února je v naší farnosti „Adorační den“. Ve 12.00 hod. bude 

vystavena Nejsvětější svátost, večer v 17.30 hod. je řízená adorace a v 18.00 hod. mše svatá. 

Vzadu je rozpis, kam se můžete po půl hodinách zapisovat. 
 

V úterý ve Valči po mši svaté v 17.00 hod. bude v kostele setkání dětí, které letos přistoupí 

k prvnímu svatému přijímání a jejich rodičů. 
 

Ve čtvrtek jsou kněžské rekolekce v Rouchovanech, mše svatá začíná v 8,30 hod. 
 

Příští neděli 11. února se bude při mši svaté udělovat svátost pomazání nemocných. 
 

V sobotu 17. února proběhne ve Valči postní duchovní obnova na téma „Svátost smíření“, 

vedená R. D. Vojtěchem Loubem, spirituálem Katolického gymnázia v Třebíči. Začátek je 

ve 14.00 hod. na faře. Další podrobnosti jsou na plakátech. Všichni jste srdečně zváni. 
 

Farnost Valeč pořádá ve dnech 7. – 8. května poutní zájezd do severních Čech. Navštívíme 

poutní místa Horní Police, Filipov a Jablonné v Podještědí. Podrobnosti i cena budou brzy 

upřesněny. Vzadu je možnost předběžně se zapsat. 
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