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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 16. 6. SLAVNOST  
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

8,00 Za Stanislava a Marii Chvátalovy, 

rodiče Hladkých, Jaromíra Tušera  

a celou živou i zemřelou rodinu. 

Pondělí 17. 6.    

Úterý     18. 6.    

Středa 19. 6. Sv. Jana Nepomuka 
Neumanna 

18,00 Za Jana Šťastného, vnuka, rodiče  

a celou přízeň. 

Čtvrtek 20. 6. Slavnost TĚLA  A KRVE 
PÁNĚ 

8,00 Za nenarozené děti, jejich rodiče a za  

požehnání a ochranu pro naší zem. 

Pátek 21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, 
řeholníka 

17,00 Dětská mše svatá  
Za manžele Kloudovy, dvoje rodiče  

a sourozence. 

Sobota 22. 6. DOLNÍ VILÉMOVICE 18,00 Za rodinu Havelkovu, Mácovu  

a Slavíkovu. 

Neděle 23. 6. 12. neděle v mezidobí 9,30 Za duše zemřelých dárců mešních 

fundací zřízených před nástupem 

komunismu. 

Pondělí 24. 6. Slavnost NAROZENÍ  
SV. JANA KŘTITELE 

18,00 Za živou a zemřelou rodinu Nožičkovu, 

Blahovu, Krčálovu a za duše v očistci. 

Při sbírce na Charitu se vybralo 7686,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  
 

Farní sportování: Ministranti florbal  – neděle od 18.30 hod. 
 

V týdnu je mše svatá až ve středu 19. června v 18.00 hod. a ve čtvrtek na slavnost Těla  

a Krve Páně ráno v 8.00 hod. Večer je v Dalešicích po mši svaté v 18.00 hod. průvod ke 

čtyřem oltářům na městečku. Jste všichni zváni a prosíme o pomoc i valečské ministranty  

a rodiče, aby vypravili družičky a mládence. 
 

Tento  pátek 21. června 2019  je poslední dětská mše svatá. Začíná už v 17.00 hod.  

Po mši se přesuneme na faru, kde proběhne sportovní soutěž „Misijní pětiboj“  

a vyhodnocení všech celoročních aktivit. Zvány jsou děti i jejich rodiče, příbuzní i všichni 

farníci. Občerstvení je zajištěno. 
 

Příští neděli 23. června začíná mše svatá až v 9.30 hod.  
 

V sobotu 29. července na slavnost sv. Petra a Pavla zde bude v 9.00 hod. sloužit  mši 

svatou na poděkování místní rodák R. D. Marek Dunda, který letos oslavil 50. narozeniny 

a také 25 let kněžství. Po mši bude malé pohoštění v kapli u kostela.  
 

Říjen 2019 byl vyhlášen papežem Františkem Mimořádným misijním měsícem. V rámci 

různých aktivit se ve farnosti bude konat i misijí trh. Pokud někdo z Vás bude moci přispět 

nějakým vlastním výrobkem, zapište se prosím vzadu do seznamu. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


