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 POŘAD BOHOSLUŢEB V ROCE 2019 

Neděle 17. 3. 2. neděle postní 9,30 Za farníky. 

Pondělí 18. 3.    

Úterý     19. 3. SLAVNOST  SV. JOSEFA, 
SNOUBENCE PANNY MARIE 

17,00 Za Josefa Novotného, rodiče, 
sourozence a za rodinu Sochorovu. 

Středa 20. 3.    

Čtvrtek 21. 3. REKOLEKCE ROUCHOVANY 8,30 Za kněze a farnosti třebíčského 

děkanství. 
 17,00 Dětská mše svatá  

Za Martu Okřinovu, rodiče 
Okřinovy a Divišovy. 

Pátek 22. 3.    

Sobota 23. 3. Duchovní obnova Valeč 18,00 Za účastníky duchovní obnovy a 

jejich rodiny. 

Neděle 24. 4. 3. neděle postní 9,30 Za rodiče Vorlovy a sourozence. 
 

Dnes odpoledne ve 13.30 hod. je zde v kostele křížová cesta. Ve čtvrtek je křížová cesta 

v 16.30 hod. a vedou ji děti. 
 

Farní sportování ve Valči:  fotbal – neděle od 18.30 hod. 
 

V úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek. Mše svatá 

začíná v 17.00 hod. Příprava na 1. svaté přijímání tento týden ve Valči nebude. 
 

Ve čtvrtek jsou kněžské rekolekce v Rouchovanech. Mše svatá začíná v 8.30 hod. Všichni 

jste zváni. 
 

Naše farnost se v letošním roce zapojí do aktivity „Noc kostelů“, která se uskuteční v pátek 

24. května 2019. První organizační schůzka bude ve čtvrtek po mši svaté v kostele. Prosíme 

všechny o pomoc a podporu. 
 

Příští sobotu 23. března se ve Valči uskuteční postní duchovní obnova . Téma je „Sedm 

hlavních hříchů“ a povede ji Mgr. Pavel Kafka, rodák z Náměště nad Oslavou. Začátek je 

ve 14.30 hod. na faře. Další podrobnosti a program jsou ve vývěsce a na internetových 

stránkách farnosti. Obnovu zakončíme mší svatou v 18.00 hod.  
 

Mši svatou v neděli 24. března v 9.30 hod. slouží rovněž Mgr. Pavel Kafka.  
 

V neděli odpoledne završíme postně duchovní víkend ve Valči v kostele v 15.00 hod. 

hudebním pásmem „Postní doteky“. Hrát a zpívat bude skupina Útržky nebeských not. 

Plakát je ve vývěsce i na stránkách farnosti. 
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