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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 16. 9. 24. neděle v mezidobí 11,00 Za Karla Paláta, maminku, manžele 

Pokorných, rodiče Houdkovy, dceru, 

syna, neteř a duše v očistci. 

Pondělí 17. 9.    

Úterý     18. 9.    

Středa 19. 9.  19,00 Za Jana Mikeše, za rodiče Mikešovy, 

Skoumalovy, rodinu Cejpkovu a duše 

v očistci. 

Čtvrtek 20. 9. Rekolekce Třebíč - Martin  

Památka sv. Ondřeje Kim 
Tae-gona, kněze, Pavla 
Chong Ha-sanga a druhů, 
mučedníků  

8,30 Za kněze a farnosti třebíčského děkanství. 

Pátek 21. 9. Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty 

  

Sobota 22. 9.    

Neděle 23. 9. 25. neděle v mezidobí 11,00 Za farníky. 
 

Dnes večer nebude farní sportování v tělocvičně.  
 

Ve čtvrtek jsou kněžské rekolekce v Třebíči u sv. Martina. Mše svatá začíná v 8.30 hod. 
 

V pátek 21. září je Mezinárodní den míru. ČBK se rozhodla připojit k celoevropské akci 

s názvem „A zvony zvoní“. Proto se v tento den od 18.00 hod. do 18.15 hod. rozezní jako 

symbol míru i zvony v naší farnosti. 
 

Příští neděli 23. září bude v naší farnosti druhá sbírka do Fondu na podporu kněží a 

pastorace brněnské diecéze.  Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. 

Více informací na fond.biskupstvi.cz.  
 

Přihlašujte se na jednodenní poutní zájezd do Kroměříže a na Hostýn v neděli 30. září. 

Přihlašovací formulář je vzadu v kostele. Cena zájezdu je 500,- Kč, děti do šesti let jedou 

zdarma, do patnácti let platí polovinu. Program zájezdu i další podrobnosti jsou na plakátu 

ve vývěsce a na internetových stránkách farnosti. Uzávěrka přihlášek je příští neděli. 
 

Výuka náboženství bude letos zahájena až první týden v říjnu. 
 

Tradiční Drakiáda proběhne ve Valči v sobotu 6. října 2018 na poli za farou od 13.30 hod. 

Podrobnosti budou brzy upřesněny. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 

http://fond.biskupstvi.cz/

