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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 25. 8. 21. neděle v mezidobí 8,00 Za Lubomíra Runkase, rodiče  

a sourozence, Aloise a Alenu 

Kratochvílovy a celou přízeň. 

Pondělí 26. 8.   7,30 Za cyklopoutníky a jejich rodiny. 

Úterý     27. 8. Památka sv. Moniky   

Středa 28. 8. Památka sv. Augustina, 
biskupa a učitele církve 

  

Čtvrtek 29. 8. Památka Umučení svatého 
Jana Křtitele 

18,00 Na poděkování za čas prázdnin 

s prosbou o požehnání do nového 

školního roku pro všechny žáky  

i učitele. 

Pátek 30. 8.    

Sobota 31. 8.    

Neděle 1. 9. 22. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 
 

Dnes je poslední možnost se přihlásit na cyklopouť do Dolních Kounic. Začínáme zítra 

ráno v 7.30 hod. ve Valči mší svatou, pak dostanou cyklopoutníci požehnání na cestu  

a vyrazí směr Silůvky, kde bude ubytování. Návrat cyklopoutníků je naplánován na 

středeční odpoledne. 

Autobusoví poutníci vyjedou v úterý ráno v 7.30 hod. z Lipníka (autobusová zastávka). 

Další zastávky jsou – 7.35 hod. Dolní Vilémovice (autobusová zastávka) – 7.45 hod. 

Třebenice (autobusová zastávka) – 7.50 hod. Plešice – 7.55 hod. Chroustov – 8.00 hod. 

Valeč (zastávka u hřiště) – 8.05 hod. Dalešice (aut. zastávka u silnice). Předpokládaný 

návrat autobusu je mezi 14.00 – 15.00 hod. 
 

Rozloučení s prázdninami  proběhne v Dalešicích tento pátek 30. sprna. Začneme mší 

svatou v 17.00 hod., při které bude žehnání školních brašen a po mši pokračujeme na faře 

v Dalešicích. Pro děti je od 18.00 hod na farní zahradě připravena hra „Putování časem“. 

Pro dospělé jsou pozváni zajímaví hosté. Podrobnosti jsou na plakátu a internetových 

stránkách farnosti. 
 

V neděli bude při mši svaté žehnání školních brašen pro ty, co se nemohou zúčastnit 

páteční mše v Dalešicích. 
 

Přihlašujte se na poutní zájezd na Turzovku v sobotu 21. září 2019. Podrobnosti jsou na 

plakátu i na internetových stránkách farnosti. Přihlašovací formulář je vzadu v kostele. 

 

 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


