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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 1. 4. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
PÁNĚ 

8,00 Za Bohumila Ondráčka, rodiče, 

Rudolfa Filipce, manželku, Josefa 

Dubského, rodiče, Miroslava 

Chvátala a rodiče. 

Pondělí 2. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 8,00  

Úterý     3. 4. Úterý v oktávu velikonočním 18,00 Na poděkování za dar života  

a rodinu, s prosbou o Boží pomoc. 

Středa 4. 4. Středa v oktávu velikonočním 8,00 Za všechny účastníky pražského 

Pochodu pro život. 

Čtvrtek 5. 4. Čtvrtek v oktávu velikonočním   

Pátek 6. 4. Pátek v oktávu velikonočním 18,00 Za Milana Pekárka a rodiče, živou  

i zemřelou rodinu Pekárkovu  

a Malachovu. 

Sobota 7. 4. Sobota v oktávu velikonočním   

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

8,00 Za farníky. 

Farní sportování: Ministranti fotbal  – neděle od 18.30 hod., volejbal středa od 20.00 hod. 
 

Zítra je mše svatá jako v neděli v 8.00 hod. Pojede i autobus. 
 

V úterý 3.dubna  je další setkání dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání. 
 

Na první pátek 6. dubna bude dopoledne možnost návštěvy nemocných. Krátká adorace bude až 

po mši svaté pro děti. 
 

V sobotu 7. dubna  2018  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus vyjíždí 

z Koněšína krátce před 15.00 hod. Děti mají autobus zdarma. 
 

V sobotu 7. dubna se v Praze koná „Pochod pro život“. Pokud Vám záleží na podpoře rodin, 

manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás, podpořte účastníky alespoň modlitbou. 
 

Postní kasičky přineste nejpozději příští neděli 8. dubna. Všem, kteří přispějí Pán Bůh zaplať. 
 

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  na dobročinné účely.  

 

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, záloha 200,- Kč. 

Další podrobnosti jsou na plakátu ve vývěsce a na internetových stránkách farnosti. Zálohu je 

třeba zaplatit do konce týdne. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


