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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 26. 8.  21. neděle v mezidobí 8,00 Za rodiče Hladíkovy, dceru, vnučku, za 

rodiče Dvořákovy a tři dcery, za rodiče 

Pávkovy, Jiřího Charváta, Blaženu 

Dvořákovou a za duše v očistci. 

Pondělí 27. 8. Památka sv. Moniky 7,30 Za cyklopoutníky a jejich rodiny. 

Úterý     28. 8. Památka sv. Augustina, 
biskupa a učitele církve 
Křižanov 

10,00 Na poděkování Bohu. 

 

Valeč 18,00 Za Boží pomoc při rozhodování 

v těžkých situacích. 

Středa 29. 8. Památka Umučení sv. 
Jana Křtitele 

  

Čtvrtek 30. 8.  18,00 Za Jindřicha Okřinu a celou rodinu. 

Pátek 31. 8.    

Sobota 1. 9.    

Neděle 2. 9. 22. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 
 

Zítra začíná cyklopouť do Křižanova ke sv. Zdislavě. Autobus  na mši svatou do Křižanova 

pojede v úterý z Valče  v 8.30 hod. Autobus bude potom pokračovat na Chroustov, Plešice, 

Třebenice a Dolní Vilémovice.  Návrat cyklopoutníků se plánuje ve středu odpoledne. 
 

Kvůli farnímu dni v Dalešicích bude mše svatá místo pátku už ve čtvrtek v 18.00 hod. 
 

Farní den aneb zakončení prázdnin proběhne v Dalešicích tento pátek 31. sprna. Začneme 

mší svatou v 17.00 hod., při které bude žehnání školních brašen a po mši pokračujeme na 

farním dvoře v Dalešicích. Podrobnosti jsou na plakátu a zváni jsou všichni farníci, tedy 

nejen děti a mládež. 
 

V sobotu 1. září 2018  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus vyjíždí 

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

Příští neděli při mši svaté bude ještě možnost žehnání školních brašen pro ty, kteří se 

nemohli zúčastnit žehnání v Dalešicích. 
 

Přihlašujte se na pouť na „Zlatou sobotu“ do Žarošic 8. září 2018. Přihlašovací arch je 

vzadu v kostele. Pojede se pouze v případě, že bude do příští neděle 2. září alespoň  

30 zájemců. 
 

Je možnost se také přihlásit na jednodenní poutní zájezd do Kroměříže a na Hostýn 

v neděli 30. září. Přihlašovací formulář je vzadu v kostele, podrobnosti budou brzy 

upřesněny.  

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


