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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 29. 9. 26. neděle v mezidobí 8,00 Za Vlastimila Fialu, bratra, rodiče, 

rodiče Čapounovy a děti. 

Pondělí 30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze 
a učitele církve 

  

Úterý     1. 10. Památka sv. Terezie  
od Dítěte Ježíše, panny  
a učitelky církve 

18,00 Za Oldřicha a Marii Řezáčovy, 

sourozence, dvoje rodiče, rodiče 

Staňkovy. 

Středa 2. 10. Památka sv. andělů strážných 8,00 Za členy Ţivého růţence ve Valči. 

Čtvrtek 3. 10.    

Pátek 4. 10. Památka sv. Františka z Assisi 18,00 Dětská mše svatá  
Za Miroslava Čecha, rodiče, rodiče 

Chvátalovy a syna, za celou zemřelou 

přízeň. 

Sobota 5. 10.  8,00 Na úmysly prvních sobot. 

Neděle 6. 10. 27. neděle v mezidobí 8,00 Za ţivou a zemřelou rodinu Blaţkovu, 

Fialovu a Chalupských, Zdeňka 

Šibůrka a duše v očistci. 
 

Při sbírce na fond PULS se vybralo 17 386,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

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

Vzadu na stolku je na ukázku stolní kalendář na rok 2020. Zájemci si jej mohou zakoupit 

v sakristii. Cena kalendáře je 60 Kč. 
 

Měsíc říjen je měsícem růžencovým, proto zveme všechny k modlitbě růžence vždycky půl 

hodiny před každou mší svatou. Tentokrát se budeme modlit především za misie. 
 

Návštěva nemocných bude ve Valči ve čtvrtek 3. října dopoledne. V Třebenicích, Plešicích 

a Chroustově v pátek 4. října dopoledne. Od 17.00 hod. je v kostele příležitost k adoraci 

před Nejsvětější svátostí oltářní a také k přijetí svátosti smíření. 
 

V sobotu 5. října od 13.30 hod. na poli za farou začne tradiční podzimní Drakiáda. 

Nejhezčí a nejlépe létající draci budou oceněni. Občerstvení na faře je zajištěno. 
 

V sobotu 5. října 2019  je také pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus 

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

Říjen 2019 byl vyhlášen papežem Františkem Mimořádným misijním měsícem. V rámci 

různých aktivit se ve farnosti bude konat 13. října i misijí trh. Pokud někdo z Vás bude 

moci přispět nějakým vlastním výrobkem, zapište se prosím vzadu do seznamu. 
 

Vzadu na stolku je starý rozpis „Živého růžence“, kde můžete buď potvrdit nebo zrušit 

svůj modlitební závazek a je tam i nový rozpis, kdyby se ještě někdo chtěl do modlitby 

„Živého růžence“  zapojit. 
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