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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 23. 9. 25. neděle v mezidobí 8,00 Za Josefa Jakoubka, rodiče, rodiče 

Palátovy, Jitku Sobotkovu, manžela  

a rodinu Kočí. 

Pondělí 24. 9.    

Úterý     25. 9.  18,00 Za Ludvíka Gottharda, manželku, 

dvoje rodiče, sestry a dceru. 

Středa 26. 9.    

Čtvrtek 27. 9. Památka sv. Vincence 
z Pauly, kněze 

  

Pátek 28. 9. Slavnost sv. Václava, 
mučedníka, hlavního 
patrona českého národa 

8,00 Za rodinu Svobodovu a Vávrovu. 

Sobota 29. 9. Svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela 

8,00 Na poděkování za dvanáct let 

manželství. 

Neděle 30. 9. 26. neděle v mezidobí 8,00 Za naši vlast, všechny kteří vládnou a 

rozhodují o její budoucnosti. 
 

Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do dnešní sbírky na fond PULS. 
 

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

Ve farní klubovně je oblečení k rozebrání, převážně pro dospělé. Dnes po mši svaté a od 

pondělí do středy od 14.00 do 16.00 hod. je možnost si zajít vybrat. 
 

Dnes je poslední možnost přihlásit se na jednodenní poutní zájezd do Kroměříže a na 

Hostýn v neděli 30. září. Cena zájezdu je 500,- Kč, děti do šesti let jedou zdarma, do 

patnácti let platí polovinu. Program zájezdu i další podrobnosti jsou na plakátu ve vývěsce 

a na internetových stránkách farnosti. Autobus vyjíždí v 6.00 hod. z Dolních Vilémovic 

přes Třebenice, Plešice a Chroustov. Z Valče cca v 6.20 hod. a z Dalešic v 6.30 hod. 
 

Vzadu na stolku je na ukázku stolní kalendář na rok 2019. Zájemci si jej mohou zakoupit 

v sakristii. Cena kalendáře je 55 Kč. 
 

 V pondělí 24. září je v 19.30 hod. na faře setkání ER farnosti a pastorační porada. Všichni 

jste srdečně zváni. 
 

Výuka náboženství začne v pátek 5. října. První stupeň od 12.15 do 13.00 hod. a druhý 

stupeň od 13.10 do 13.45 hod. 
 

Tradiční Drakiáda proběhne v sobotu 6. října 2018 na poli za farou ve Valči od 13.30 hod. 

Plakát je ve vývěsce i na farních stránkách. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


