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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 26. 5. 6.neděle velikonoční 9,30 Za farníky. 

Pondělí 27. 5.    

Úterý     28. 5.     

Středa 29. 5.    

Čtvrtek 30. 5. SLAVNOST 
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

18,00 Za zemřelého pana Františka 
Kadlece, bratra, rodiče, a celou 
živou a zemřelou přízeň. 

Pátek 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie 
Kaple sv. Kříže 

14,30 Za zemřelou paní Marii Pacalovou. 

Sobota 1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka   

Neděle 2. 6. 7. neděle velikonoční 
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

9,30 
 

Za Rudolfa Čaňka, manželku, 
Ivanku Čaňkovu, rodinu Cahovu, 
Fukalovu a Blažkovu. 

 

Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do dnešní sbírky na pomoc křesťanům v zemích 

Blízkého východu. 
 

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

 Dnes večer v 19.00 hod. je zde v kostele májová pobožnost.  
 

V úterý 28 května je ve Valči 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 30. května 2019 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 2. června při mši svaté v 9.30 hod. Prosím o modlitby za děti  

a jejich rodiny. 
 

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Mše svatá začíná 

jako obvykle v 18.00 hod. a půl hodiny před ní je poslední májová pobožnost. 
 

V pátek ve 14.30 je ve hřbitovní kapli sv. Kříže pohřeb paní Marie Pacalové z Dalešic. 
 

Od pátku 31. května je možné se modlit svatodušní novénu, jako přípravu na Slavnost 

Seslání Ducha svatého. Tato možnost je samozřejmě dána všem, protože novéna je 

modlitba za určitým úmyslem a po určitou dobu bez předepsané formy (může to být tedy i 

růženec, či jakákoliv jiná modlitba za tímto účelem přednesená). V tomto případě to 

znamená modlitba o dar Ducha svatého, o který prosíme po dobu devíti dnů. 
 

V sobotu 1. června 2019  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus 

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
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