
POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2017 

Neděle 27. 8.  21. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 

Pondělí 28. 8. Památka sv. Augustina, 
biskupa a učitele církve. 

8,00 Za všechny poutníky a jejich rodiny. 

Úterý     29. 8. Mše svatá v Netíně pro 
poutníky 
Památka Umučení sv. 
Jana Křtitele 

11,00 Na poděkování za čas prázdnin 

s prosbou za požehnání do nového 

školního roku. 

Středa 30. 8.     

Čtvrtek 31. 8.    

Pátek 1. 9.  17,00 Za všechny děti, studenty, 

vychovatele a učitele. 

Sobota 2. 9.    

Neděle 3. 9. 22. neděle v mezidobí 8,00 Za živou a zemřelou rodinu 

Dlouhých, Nedvědovu, celou přízeň a 

duše v očistci. 

Domluva autobusových poutníků do Netína je hned po mši u sakristie. Odjíždět se bude 

v úterý v 9.30 od kostela ve Valči. Domluva cyklopoutníků nad 15 let a organizátorů pouti 

bude dnes večer v 19.00 hod. na faře ve Valči. 
 

Na první pátek 1. září bude dopoledne možnost návštěvy nemocných a odpoledne  

od 16.00 do 16.45 hod. příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní a také k přijetí 

svátosti smíření. 
 

Páteční mše pak začne už v 17.00 hod. a proběhne při ní žehnáním žáků na začátku 

školního roku. Děti ať si sebou vezmou školní brašny. Po mši svaté jste zváni na faru, kde 

bude pro všechny děti a rodiče  připraven další zábavně-sportovní program k ukončení 

prázdnin, či k začátku školního roku. Občerstvení je zajištěno, všichni jste srdečně zváni. 
 

V sobotu 2. září je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus vyjíždí 

z Koněšína krátce před 15.00 hod. Plakát je ve vývěsce. Děti mají autobus zdarma. 
 

Je možnost přihlásit se na pouť na „Zlatou sobotu“ do Žarošic 9. září 2017. Přihlašovací 

arch je vzadu v kostele. Další podrobnosti upřesníme až podle počtu zájemců. Uzávěrka 

přihlášek je už příští neděli. 
 

V pátek 15. září se v 19.00 hod. v kostele uskuteční koncert vážné hudby. Zazní díla Mistrů 

období baroka a romantismu pro violu. Vstupné je dobrovolné a výtěžek akce bude 

věnován na dobročinné účely. 

 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


