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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 19. 8. 20. neděle v mezidobí 9,30 Za farníky. 

Pondělí 20. 8.  Památka sv. Bernarda, opata  
a učitele církve 

  

Úterý     21. 8. Památka sv. Pia X., papeže 
Valeč  

6,00 Za všechny velehradské 
poutníky. 

Středa 22. 8.  Památka Panny Marie Královny   

Čtvrtek 23. 8.    

Pátek 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, 
apoštola 

  

Sobota 25. 8.    

Neděle 26. 8.  21. neděle v mezidobí 9,30 Za Arnošta a Marii Palátovy. 
 

Dnes je poslední možnost přhlásit se na pěší pouť na Velehrad, letos poprvé z Valče. 

Začínáme v úterý 21. srpna v 6.00 hod. mší svatou v kostele ve Valči a asi v půl sedmé 

vyrážíme na první etapu do Ivančic. V Dalešicích budeme mezi půl osmou a osmou 

hodinou. Denní trasy jsou okolo třiceti kilometrů. Můžete nás doprovodit třeba jen kus 

cesty nebo se přidat kdykoliv během pouti. Doprovodné vozidlo je zajištěno. Na Velehrad 

dojdeme, dá-li Pán v sobotu 25. srpna. 
 

Ve všední den tento týden mše svatá nebude. 
 

Dnes je také poslední možnost přihlásit se na cyklopouť do Křižanova ke sv. Zdislavě 

v termínu od 27. do 29. srpna 2018. Pro přihlášené cyklopoutníky jsou v sakristii 

podrobnosti k pouti.  

Autobus  na mši svatou do Křižanova pojede v úterý z Dalešic od kostela v 8.20 hod. Pokud 

chcete, aby zastavoval autobus i jinde, nahlašte to prosím po mši svaté v sakristii. 

Přihlašovací archy na kolo i autobus jsou v sakristii.  
 

Farní den aneb zakončení prázdnin proběhne v Dalešicích v pátek 31. sprna. Začneme mší 

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

farním dvoře v Dalešicích. Podrobnosti jsou na plakátu a zváni jsou všichni farníci, tedy 

nejen děti a mládež. 
 

Je možnost přihlásit se na pouť na „Zlatou sobotu“ do Žarošic 8. září 2018. Přihlašovací 

arch je vzadu v kostele. Pojede se pouze v případě, že bude do neděle 2. září alespoň  

30 zájemců. 
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