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       POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 18. 8. 20. neděle v mezidobí 11,00 Za Jana Hanáka, manželku Terezii, 

sestru Jarmilu, rodiče a celou rodinu 

Hanákovu a za Antonii Svobodovu, 

bratra Františka, celou rodinu a za 

rodinu Votavovu a Jakubovu. 

Pondělí 19. 8.    

Úterý     20. 8.  Památka sv. Bernarda, opata  
a učitele církve 

  

Středa 21. 8. Památka sv. Pia X., papeže   

Čtvrtek 22. 8. Památka Panny Marie Královny   

Pátek 23. 8. Sv. Růženy z Limy, panny   

Sobota 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, 
apoštola 

  

Neděle 25. 8. 21. neděle v mezidobí 11,00 Za farníky. 
 

Dnes je poslední možnost přihlásit se na pěší pouť na Velehrad  od úterý 20. srpna do 

soboty 24. srpna. Začínáme v úterý ráno ve Valči mší svatou v 6.30 hod. a po požehnání se 

vydáme na cestu směr Dalešice. Můžete se připojit třeba i jen na část jedné etapy nebo 

kdykoliv v průběhu pouti. Během pouti je zajištěno doprovodné vozidlo. Mše svatá na 

Velehradě je v sobotu v 11.30 hod. 
 

Tento týden ve středu mše svatá nebude. 
 

V termínu od 26. do 28. srpna 2019 se uskuteční cyklopouť do Dolních Kounic. 

Akce je zejména pro děti a mládež, ale přihlásit se mohou i dospělí. Plakát je ve vývěsce. 

Dnes je poslední možnost se přihlásit na autobus, který pojede na úterní mši svatou  

27. srpna v 9.30 hod. do Dolních Kounic. Rozpis trasy autobusu je následující:  

7.30 hod. Lipník (autobusová zastávka) – 7.35 hod. Dolní Vilémovice (autobusová 

zastávka) – 7.45 hod. Třebenice (autobusová zastávka) – 7.50 hod. Plešice – 7.55 hod. 

Chroustov – 8.00 hod. Valeč (zastávka u hřiště) – 8.05 hod. Dalešice (aut. zastávka 

 u silnice) Cyklopoutníci se můžou ještě přihlašovat, ale už buď osobně, telefonicky nebo 

e-mailem. 
 

Rozloučení s prázdninami  proběhne v Dalešicích v pátek 30. sprna. Začneme mší svatou 

v 17.00 hod., při které bude žehnání školních brašen a po mši pokračujeme na faře 

v Dalešicích. Jsou pozváni zajímaví hosté a akce je pro všechny věkové kategorie. 

Podrobnosti jsou na plakátu a internetových stránkách farnosti. 
 

Přihlašujte se na poutní zájezd na Turzovku v sobotu 21. září 2019. Podrobnosti jsou na 

plakátu i na internetových stránkách farnosti. Přihlašovací formulář je vzadu v kostele. 
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