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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 28. 10. Slavnost VÝROČÍ 
POSVĚCENÍ KOSTELA 

8,00 Za Františka Chvátala,manželku, 

dceru Ivanku, vnučku Janičku  

a celou přízeň. 

Pondělí 29. 10.  Památka blahoslavené 
Marie Restituty Kafkové, 
panny a mučednice 

  

Úterý     30. 10.  17,00 Za rodinu Filipcovu. 

Středa 31. 10.  8,00 Za zemřelého Antonína Staufčíka  

a duše v očistci.  

Čtvrtek 1. 11. Slavnost VŠECH SVATÝCH 
– doporučený svátek 

18,00 Za živou a zemřelou rodinu 

Votavovu, Šťastnou, Chládkovu, 

Floriánovu a duše v očistci. 

Pátek 2. 11. Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé 

18,00 Za všechny zemřelé. 

 

Sobota 3. 11.    

Neděle 4. 11. 31. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 
 

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

V úterý přede mší svatou bude na závěr měsíce října od 16.30 hod. růžencová pobožnost. 
 

Odpoledne 1. 11. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat 

plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek 

(zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě 

kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.  Od 1. 11. do 8. 11. je možno získat po splnění tří 

obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, 

navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech 

lze takto získat odpustky částečné. 
 

Návštěva nemocných bude ve Valči ve čtvrtek 1. listopadu dopoledne. V Třebenicích, 

Plešicích a Chroustově bude jako obvykle v pátek 2. listopadu dopoledne. Mše svatá je 

v pátek v 18.00 hod. a adorace bude jen krátce po mši. 
 

V sobotu 3. listopadu  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus vyjíždí 

z Koněšína krátce před 14.00 hod. Plakát je ve vývěsce. Děti mají autobus zdarma. 
 

Dušičková pobožnost na hřbitově bude příští neděli 4. listopadu ve 14.30 hod. 

 

 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


