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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 28. 4. 2. neděle velikonoční  
(Božího milosrdenství) 

8,00 Za Libora Votavu, manželku, rodiče 

Votavovy, Chládkovy a celou přízeň. 

Pondělí 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky církve, 
patronky Evropy 

  

Úterý     30. 4.   18,00 Za Miloslava Vybírala a celou jeho 

rodinu. 

Středa 1. 5. Sv. Josefa dělníka   

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

  

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

18,00 Dětská mše svatá  
Za Zdenka Slatinského, rodiče  

a rodiče Palátovy. 

Sobota 4. 5.    

Neděle 5. 5. 3. neděle velikonoční 
Pouť Dolní Vilémovice 

9,30 Za všechny živé i zemřelé občany 

Dolních Vilémovic. 
 

Farní sportování: Ministranti fotbal  – neděle od 18.30 hod. 
 

Při velkopáteční sbírce na „Boží hrob“ se vybralo 4488,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh 

zaplať.  
 

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. 
 

Ve středu ráno mše svatá nebude. 
 

Návštěva nemocných bude ve Valči ve čtvrtek 2. května dopoledne. V Třebenicích, 

Plešicích a Chroustově bude jako obvykle v pátek 3. května dopoledne.  

Odpoledne od 17.00 hod. je v kostele příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní  

a také k přijetí svátosti smíření. Od 17.30 hod. je májová pobožnost. 
 

V sobotu 4. května 2019  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. 
 

Dnes je poslední možnost přihlásit se na jednodenní poutní zájezd na Křemešník a do 

Želivi ve středu 8. května. Přihlašovací formulář je vzadu v kostele. Cena zájezdu je  

600,- Kč, děti do šesti let jedou zdarma, do patnácti let platí polovinu.  

 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


