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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 16. 8. 20. neděle v mezidobí 8,00 Za rodinu Pokorných, Křížovu  

a Manovu. 

Pondělí 17. 8.  6,30 Za nenarozené děti, jejich rodiče  

a za pěstounské a adoptivní rodiny. 

Úterý     18. 8.    

Středa 19. 8.    

Čtvrtek 20. 8. Památka sv. Bernarda, opata  
a učitele církve 

  

Pátek 21. 8. Památka sv. Pia X., papeže   

Sobota 22. 8. Památka Panny Marie Královny 8,00 Za všechny velehradské poutníky. 

Neděle 23. 8. 21. neděle v mezidobí 8,00 Za Jiřího Mejzlíka, sourozence, 

rodiče, rodinu Vávrovu, dar zdraví 

a Boží požehnání. 
 

V úterý, středu ani v pátek tento týden mše svaté nejsou. 
 

V sobotu 22. srpna 2020 ve 12.30 hod., uzavřou v kostele Povýšení svatého Kříže 

 ve Valči sňatek Jaroslav Malach, nar. 26. května 1993 v Třebíči, bytem Dolní Vilémovice 

92 a Renáta Polášková nar. 22. března 1994 v Kyjově, bytem Sobůlky 30. Pokud někdo 

z vás ví o nějaké překážce, která by tomuto sňatku bránila, ať to oznámí faráři. 
 

Od pondělí 24. do středy 26. srpna 2020 se uskuteční cyklopouť do Tasovic. Akce je 

zejména pro děti a mládež, ale přihlásit se mohou i dospělí. Plakát je ve vývěsce, 

přihlašovací archy jsou vzadu v kostele. Dnes je poslední možnost se přihlásit na autobus, 

který pojede na úterní mši svatou 25. srpna v 10.00 hod. do Tasovic. Rozpis trasy autobusu 

je následující: 8.00 hod. Lipník (autobusová zastávka) – 8.05 hod. Dolní Vilémovice 

(autobusová zastávka) – 8.15 hod. Třebenice (autobusová zastávka) – 8.20 hod.  

Plešice – 8.25 hod. Chroustov – 8.30 hod. Valeč (zastávka u hřiště.) Po Tasovicích 

navštívíme ještě Loucký klášter ve Znojmě. Předpokládaný návrat autobusu je kolem  

17.00 hod. Cyklopoutníci se můžou ještě přihlašovat, ale už buďosobně, telefonicky nebo  

e-mailem. 
 

Rozloučení s prázdninami  proběhne tentokrát jen v kostele ve Valči v pátek 28. sprna. Při 

mši svaté v 18.00 hod. bude žehnání školních brašen. 
 

V pátek 11. září  začne v naší  farnosti příprava na svátost biřmování. Je stále možnost se 

do konce prázdnin přihlásit. Tuto svátost by měl přijmout každý katolický křesťan. Prosím 

ty, kteří by měli zájem o tuto svátost, aby se přihlásili faráři.  
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