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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 29. 4. 5.nedělě velikonoční 8,00 Za farníky. 

Pondělí 30. 4.    

Úterý     1. 5. Sv. Josefa dělníka 18,00 Za živou i zemřelou rodinu Čaňkovu, 

Řezáčovu a Valovu. 

Středa 2. 5. Památka sv. Atanáše, 
biskupa učitele církve 

8,00  

Čtvrtek 3. 5. Svátek sv. Filipa a 
Jakuba, apoštolů 

  

Pátek 4. 5.  18,00 Za Františku Bobkovu, Josefa Čecha 

a celou přízeň. 

Sobota 5. 5.    

Neděle 6. 5. 6. neděle velikonoční 9,30 Pouť Dolní Vilémovice 

Za všechny živé i zemřelé občany 

Dolních Vilémovic. 
 

Farní sportování: Ministranti fotbal  – neděle od 18.30 hod., volejbal středa od 20.00 hod. 
 

Májové pobožnosti budou ve farnosti bývat v úterý půl hodiny přede mší svatou, v pátek ji 

přede mší svatou budou mít děti a v neděli večer se zde v kostele sejdeme v 18.00 hod. 
 

V úterý 1. května bude po mši svaté na faře pastorační porada. Jste všichni zváni. 
 

Na první pátek 4. května bude dopoledne možnost návštěvy nemocných a odpoledne od 

17.00 hod. příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní a také k přijetí svátosti 

smíření. 
 

Na diecézní pouť ministrantů budeme odjíždět v sobotu 5. května v 7.00 hod. od fary ve 

Valči. Podrobnosti pro přihlášené ministranty jsou v sakristii. 
 

V sobotu 5. května 2018  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus 

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

Příští neděli je pouť v Dolních Vilémovicích. Mše svatá začíná v 9.30. hod. Ve Valči 

v neděli mše svatá nebude. Autobus bude vyjíždět v 9.00 hod. od kostela ve Valči. 
 

Na poutní zájezd do severních Čech se odjíždí v pondělí 7. května v 6.00 hod od kostela ve 

Valči. Přihlášení mají podrobnosti v sakristii. 
 

První svaté přijímání bude ve farnosti v neděli 3. června 2018. 

 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


