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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 29. 8. 22. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 

Pondělí 30. 8.  7,30 Na vlastní úmysl. 

Úterý     31. 8.  18,00 Za záchranu manželství, usmíření 

v rodině a za Boží pomoc  

a ochranu. 

Středa 1. 9.  6,30 Za požehnání do nového školního 

roku pro všechny žáky, studenty, 

učitele a vychovatele. 

Čtvrtek 2. 9.    

Pátek 3. 9. Památka sv. Řehoře Velikého, 
papeže a učitele církve 

18,00 Dětská mše svatá  
Za Viktora Pavlíčka, bratra Jana, 

manželku Jaroslavu, dvoje rodiče  

a celou zemřelou přízeň. 

Sobota 4. 9.    

Neděle 5. 9. POUŤ CHROUSTOV 9,30 Za všechny živé i zemřelé občany 

Chroustova. 
 

Dnes tj. v neděli 29. srpna jste od  12.00 hod. všichni zváni do Sokolovny ve Valči, kde je 

zajištěn oběd i další občerstvení, včetně programu pro děti. 
 

Prosím ochotné muže i ženy o pomoc při stěhování a následném úklidu. A to v pondělí 30. 

srpna a v úterý 31. srpna vždy cca od 15.00 hod. Předem Pán Bůh zaplať. 
 

Ve středu je mše svatá už v 6.30 hod. „Za požehnání pro nový školní rok“. 
 

V pátek 3. září je dopoledne možnost návštěvy nemocných. 
 

Odpoledne od 16.00 hod. do 18.00 hod. bude v kostele výstav Nejsvětější svátosti oltářní. 

Od 17.00 hod. pak navíc možnost přistoupit ke svátosti smíření.  
 

V pátek je také první dětská mše svatá. Při ní bude žehnání školních brašen. 
 

Autobus na první sobotu do Hlubokých Mašůvek tento měsíc pro malý zájem nepojede. 
 

Příští neděli je pouť v Chroustově. Mše u kapličky bude začínat v 9.30 hod. Autobus bude 

vyjíždět v 9.00 hod. z Dolních Vilémovic po trase Třebenice – Plešice – Valeč – Chroustov. 
 

Pouť ve Valči je v neděli 12. září. Slavná mše svatá bude v obvyklém čase tj. v 8.00 hod. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


