
Administrátor farnosti: Michal Seknička;Telefon: 734 286 494; E-mail: dalesice@dieceze.cz 

Internetové stránky farnosti: http://farnostvalec.cz 

 

 

 
 

 

 

          POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2017 

Neděle 29. 10. Slavnost Výročí posvěcení 
kostela 

9,30 
 

Za rodiče Denemarkovy, syna, 
Růženu Denemarkovu a celou 
přízeň. 

Pondělí 30. 10.    

Úterý     31. 10.    

Středa 1. 11. Slavnost VŠECH SVATÝCH 
– doporučený svátek 

19,00  

Čtvrtek 2. 11. Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé 

17,00 Na úmysl Svatého otce. 

Pátek 3. 11.    

Sobota 4. 11. Památka sv. Karla 
Bromejského, biskupa 

  

Neděle 5. 11. 31. neděle v mezidobí 9,30 
 

Za farníky. 

Při sbírce na misie se ve farnosti vybralo 12 306,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

Farní sportování:Ministranti fotbal – neděle od 18.30 do 20.00 hod. 
 

Byla  zrušena pevná linka na faru do Valče. Nové telefonní číslo najdete na ohláškách, ve 

vývěsce nebo na farních stránkách. 
 

Odpoledne 1. 11. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat 

plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek 

(zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě 

kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.  Od 1. 11. do 8. 11. je možno získat po splnění tří 

obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, 

navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech 

lze takto získat odpustky částečné. 
 

Ve čtvrtek v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé bude mše svatá v kapli Sv. Kříže na 

hřbitově v 17.00 hod. 
 

Na první pátek 3. listopadu bude dopoledne možnost návštěvy nemocných a večer od  

18.30 hod. příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní. 
 

V sobotu 4. listopadu  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus vyjíždí 

z Koněšína krátce před 14.00 hod. Plakát je ve vývěsce. Děti mají autobus zdarma. 
 

Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli 5. listopadu ve 13.30 hod. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
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