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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 7. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

9,30 
 

Za Josefa Teplého, bratra, rodiče  
a za rodinu Ševčíkovu. 

Pondělí 8. 6.    

Úterý     9. 6.    

Středa 10. 6.    

Čtvrtek 11. 6. Slavnost TĚLA  A KRVE PÁNĚ 18,00 Za rodiče Vlkovy, Antonína Kotrbu, 
za Boží ochranu a pomoc Panny 
Marie. 

Pátek 12. 6.    

Sobota 13. 6. SLAVĚTICE 
Památka sv. Antonína 
z Padovy, kněze a učitele církve 

18,00 Za Ludmilu Havelkovu, manžela, 
dvoje rodiče, Bohumila Vitamváse, 
manželku a duše v očistci. 

Neděle 14. 6. 11. neděle v mezidobí 9,30 Za farníky. 
 

Počet účastníků bohoslužeb může být od zítřka až 500 osob. Při mších svatých je nutné 

dodržovat bezpečnostní dvoumetrové rozestupy, mít roušku a používat dezinfekci na ruce. 

Autobus na nedělní bohoslužby už bude jezdit pravidelně. 
 

Při sbírce na pronásledované křesťany se vybralo 6348,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán 

Bůh zaplať. 
 

V případě příznivého počasí bude farní sportování dnes v 18.30 hod. na hřiště u fary ve 

Valči. 
 

Po úterní mši svaté v 18.00 hod. je ve Valči další příprava na první svaté přijímání. 
 

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Je to doporučený svátek. Mše svatá bude 

v obvyklém čase v 18.00 hod. a po ní půjdeme průvodem k oltáři před kostelem. Prosím o 

vypravení družiček a ministranty o pomoc. 
 

První svaté přijímání bude ve farnosti v neděli 21. června 2020. Moc prosím o modlitby za 

prvokomunikanty a jejich rodiny. 
 

Stále je ještě možnost přihlašovat se na tábory pro menší děti ve Štítarech v termínu  

od 26. 7. do 1. 8. 2020 a pro starší děti a mládež v Orlických horách v termínu  

od 9. 8. do 22. 8. 2020. Uzávěrka přihlášek je 5. července 2020. 
 

Od 24. do 26. srpna 2020 se uskuteční cyklopouť do Tasovic. Akce je zejména pro děti a 

mládež, ale přihlásit se mohou i dospělí. Plakát je ve vývěsce, přihlašovací archy jsou 

vzadu v kostele. Bude-li více zájemců, pojede v úterý na mši svatou do Tasovic  

25. srpna autobus.  
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