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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

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

11,00 Za Bohumíra Svobodu a celou rodinu  

a za rodinu Šulovu a Vejtasovu. 

Pondělí 9. 4. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 19,00 Za Antonína Janouška, manželku 

Marii, rodiče, sourozence a za 

Františka Parkana, manželku Annu, 

rodiče a sourozence. 

Úterý     10. 4.    

Středa 11. 4. Památka sv. Stanislava, 
biskupa a mučedníka 

18,00 Za Miloslava Kabelku, rodiče, celou 

živou i zemřelou rodinu Kabelkovu, 

Renátovu, za duše v očistci a na 

poděkování za dožití životního jubilea. 

Čtvrtek 12. 4.    

Pátek 13. 4.    

Sobota 14. 4.    

Neděle 15. 4. 3. neděle velikonoční 11,00 Za Rudolfa a Růženu Šabatovy, rodiče 

z obou stran a celou přízeň a za 

Antonína Dennera, celou rodinu, 

přízeň a duše v očistci. 

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

Dnes je poslední možnost odevzdat postní kasičky. 
 

Zítra tj. v pondělí 9. dubna je slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. začíná v 19.00 hod. 
 

V úterý 10. dubna je 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. 
 

Příští neděli 15. dubna je celonárodní sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí 

Středního a Blízkého východu. 
 

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 a výtěžek 

bude  věnován  Charitě Třebíč na zajištění víkendového kurzu pro rodiny s dětmi se 

zdravotním postižením. 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. Cena je 1200,- Kč, pro děti do 

15 let 800,- Kč, záloha 200,- Kč. Další podrobnosti jsou na plakátu ve vývěsce a na 

internetových stránkách farnosti. Je ještě spousta volných míst.  
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