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

Internetové stránky farnosti: http://farnostvalec.cz 

 

 

 
 

 

 

 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 27. 5.  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

9,30 
 

Za farníky. 

Pondělí 28. 5.    

Úterý     29. 5.    

Středa 30. 5. Památka sv. Zdislavy   

Čtvrtek 31. 5. Slavnost TĚLA  A KRVE PÁNĚ 17,00 Za Františku Potůčkovu, manžela 
a Marii Divišovu. 

Pátek 1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka   

Sobota 2. 6.     

Neděle 3. 6. 9. neděle v mezidobí 
Sbírka na fond PULS 

9,30 
 

Za Alžbětu Buchtelovu, manžela, 
dvoje rodiče, za Josefa Ludvíka, 
rodiče, za Karla Pavlíčka a rodiče. 

 

Při sbírce na Charitu se vybralo 4310,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

Farní sportování v tělocvičně ve Valči: Ministranti fotbal  – neděle od 18.30 hod. 
 

V úterý 29. května je poslední setkání dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému 

přijímání a jejich rodičů. Začneme mší svatou v 18.00 hod. a budeme pokračovat na faře. 

Ve čtvrtek 1. června 2018 je od 17.00 praktická příprava na vlastní obřad zde v kostele  

a v pátek od 17.00 hod. ve Valči první přijetí svátosti smíření (1. sv. zpověď). První svaté 

přijímání bude v neděli 3. června při mši svaté v 9.30 hod. Prosím o modlitby za děti  

a jejich rodiny. 
 

Ve čtvrtek 31. května je slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté v 18.00 hod. půjdeme ke 

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

aby vypravili družičky a mládence. 
 

Na první pátek 1. června bude dopoledne možnost návštěvy nemocných a odpoledne od 

19.00 hod. příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní.  
 

V sobotu 2. června 2018  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus 

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

Příští neděli bude první sbírka na Fond na podporu kněží a pastorace (PULS). Letos 

budeme platit 55 222,- Kč a do 15. června musíme zaplatit 40 procent celkové částky tj.  

22 089,- Kč. 
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