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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

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

a rozhodují o její budoucnosti. 

Pondělí 1. 10 Památka sv. Terezie  
od Dítěte Ježíše, panny  
a učitelky církve 

  

Úterý     2. 10. Památka sv. andělů strážných 18,00 Za Josefa Paláta, manželku, rodiče, 

švagra a bratra. 

Středa 3. 10.    

Čtvrtek 4. 10. Památka sv. Františka z Assisi   

Pátek 5. 10.  18,00 Dětská mše svatá  
Za Miroslava Čecha, rodiče, rodiče 

Chvátalovy, syna a celou zemřelou 

přízeň. 

Sobota 6. 10.    

Neděle 7. 10. 27. neděle v mezidobí 8,00 Za Zdeňka Řezáče, rodiče, sestru  

a Bedřicha Zikmunda. 
 

Při sbírce na fond PULS se vybralo 12 716,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

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

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

v sakristii. Cena kalendáře je 55 Kč. 
 

Návštěva nemocných bude ve Valči ve čtvrtek 4. října dopoledne. V Třebenicích, Plešicích 

a Chroustově bude jako obvykle v pátek 5. října dopoledne. Od 17.00 hod. je v kostele 

příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní a také k přijetí svátosti smíření. 
 

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

stupeň od 13.10 do 13.45 hod. 
 

V pátek od 16.00 hod. začne na faře první letošní vyrábění, letos zaměřené na pomoc 

pro misie. Všechny děti jsou zvány. 
 

V sobotu dopoledne v 9.00 hod. proběhne na faře farní moštování. Prosíme o pomoc děti i 

rodiče. Od 13.30 hod. pak na poli za farou začne tradiční podzimní Drakiáda. Nejhezčí a 

nejlépe létající draci budou oceněni. Občerstvení na faře je zajištěno. 
 

V sobotu 6. října 2018  je také pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus 

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

V neděli 7. října bude  při mši svaté křest Kristýny Pavlíčkové z Valče. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


