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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 28. 1. 4. neděle v mezidobí 8,00 Za živou a zemřelou rodinu Krátkých. 

Pondělí 29. 1.    

Úterý     30. 1.  17,00 Za rodiče Votoupalovy, rodiče 

Krejčovy, syna Josefa a za Boží 

pomoc a ochranu. 

Středa 31. 1. Památka sv. Jana Boska, 
kněze 

14,30 Za zemřelého pana Františka Bobka. 

Čtvrtek 1. 2.    

Pátek 2. 2. Svátek uvedení Páně do 
chrámu 

17,00 Dětská mše svatá 

Za rodinu Bobkovu a Čechovu. 

Sobota 3. 2. Sv. Blažeje, biskupa a 
mučedníka 

  

Neděle 4. 2. 5. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 
 

Dnes odpoledne ve 14.30 hod. je v Koněšíně dětský karneval.Všichni jste srdečně zváni. 
 

Dnes večer nebude farní sportování v tělocvičně. 
 

Vzadu na stolku je k dispozici rozpis desátků Živého růžence na měsíc únor. 
 

Ve středu ve 14. 30 hod. je zde v kostele pohřeb pana Františka Bobka z Dolních 

Vilémovic. Mše svatá ráno v 8.00 hod. nebude. 
 

Návštěva nemocných spojená s přijetím eucharistie a svátostí pomazání  nemocných bude 

ve Valči první čtvrtek 1. února dopoledne. V Třebenicích, Plešicích a Chroustově na první 

pátek 2. února dopoledne. 
 

Na první pátek 2. února je od 16.00 hod. možnost k adoraci před Nesvětější svátostí oltářní  

a také k přijetí svátosti smíření. 

 

V sobotu ráno 3. února v 8.00 hod. je v kostele v Dalešicích mše svatá v latině.  
 

V úterý 6. února je ve farnosti „Adorační den“. V 8.00 hod. ráno bude výstav Nejsvětější 

svátosti. Večer v 16.30 hod. řízená adorace a v 17.00 hod. mše svatá. 

Vzadu je rozpis, kde se můžete po hodinách zapisovat k celodenní adoraci. Lze se zapsat i 

na půl hodiny, ale je třeba se ještě s někým domluvit. 
 

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