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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 6. 10. 27. neděle v mezidobí 9,30 
 

Za Františka Dufka, manželku, tři 
dcery a přízeň. 

Pondělí 7. 10. Památka Panny Marie 
Růžencové 

  

Úterý     8. 10.    

Středa 9. 10.    

Čtvrtek 10. 10.   18,00 Dětská mše svatá  
Za rodiče Květoslavu a Františka 

Svobodovy, prarodiče Kopečnovy, za 

Oldřicha Kopečného, Boženu 

Novákovu, manžela a syna. 

Pátek 11. 10.     

Sobota 12. 10. SLAVĚTICE 18,00 Za Boženu Valovu, manžela, rodiče, 
rodiče Pelánovy a duše v očistci. 

Neděle 13. 10. 28. neděle v mezidobí 9,30 
 

Za Marii Hájkovu, manžela, rodiče, 
bratry a švagrovou. 

 

Farní sportování ve Valči: Ministranti florbal  – neděle od 18.30 hod. 
 

Vzadu na stolku je na ukázku stolní kalendář na rok 2020. Zájemci si jej mohou zakoupit 

v sakristii. Cena kalendáře je 60 Kč. 
 

Měsíc říjen je měsícem růžencovým, proto zveme všechny k modlitbě růžence vždycky půl 

hodiny před každou mší svatou. Tentokrát se budeme modlit především za misie. 
 

Ve čtvrtek po mši svaté začne na faře náboženství pro dospělé. Letos se budeme bavit o 

desateru a svátostech. 
 

Příští neděli 13. října bude ve farnosti Valeč misijí trh na podporu salesiánských misií 

v Bulharsku. Pokud někdo z Vás chce přispět nějakým vlastním výrobkem prosíme 

přineste vaše produkty buď do kostela nebo na faru do Valče nejpozději do tohoto pátku. 

V pátek 18. října je ve Valči zapojení do misijní aktivity MOST (modlitba-oběť-služba-

tvořivost). Začneme modlitbou růžence v 17.00 hod. a v 17.30 hod. bude sloužit mši svatou 

P. Tomáš Vyhnálek, člen kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Po 

mši svaté bude v kostele vyprávět o svých zkušenostech s misiemi na Západní Sahaře. 

Podrobnosti jsou na plakátu a na stránkách farnosti. 
 

V neděli 27. října 2019 od 13.30 hod. se uskuteční v tělocvičně ve Valči florbalový turnaj 

„Cylinder cup“. Plakát je ve vývěsce a na farních stránkách. 
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