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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 12. 8. 19. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 
Pondělí 13. 8.    

Úterý     14. 8. Památka sv. Maxmiliána 
Marie Kolbeho, kněze  
a mučedníka 

18,00 
 

Středa 15. 8. Slavnost NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE 

8,00 Za nenarozené děti, jejich rodiče a za 

gynekology a porodníky. 

Čtvrtek 16. 8.    

Pátek 17. 8.  18,00 Za Aloise Novotného a celou přízeň. 

Sobota 18. 8. Dolní Vilémovice 18,00 Za rodinu Vlasákovu, Machovu a 

Sedlákovu. 

Neděle 19. 8. 20. neděle v mezidobí 8,00 Za Jiřího Mejzlíka, dar zdraví, za 

živou a zemřelou rodinu. 

 

Ve středu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá je zde v kostele v 8.00 hod. 

Další možností je poutní mše svatá ve Stropešíně v 17.30 hod. 
 

V týdnu od úterý 21. srpna do soboty 25. srpna se uskuteční tradiční hvězdicová pěší pouť 

na Velehrad. Letos bude jeden z proudů vycházet z Valče. Podrobnosti jsou na plakátku. 

Denní trasy jsou okolo třiceti kilometrů. Doprovodné vozidlo je zajištěno. Uzávěrka 

přihlášek je příští neděli. 
 

V termínu od 27. do 29. srpna 2018 se uskuteční cyklopouť do Křižanova ke sv. Zdislavě. 

Akce je zejména pro děti a mládež, ale přihlásit se mohou i dospělí. Plakát s podrobnostmi 

je ve vývěsce. Autobus  na mši svatou do Křižanova pojede v úterý z Valče v 8.30 hod.   

Přihlašovací archy na kolo i autobus jsou vzadu v kostele.Uzávěrka přihlášek je rovněž 

příští neděli. 

 

Zakončení prázdnin, včetně žehnání školních brašen, proběhne tentokrát v Dalešicích  

30. srpna při mši svaté v 17.00 hod. Po ní bude následovat na farním dvoře  

sportovně – zábavný program nejen pro děti a mládež. Další podrobnosti budou 

upřesněny. 
 

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

arch je vzadu v kostele. Další podrobnosti upřesníme až podle počtu zájemců.  

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


