
  POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2017 

Neděle 26. 3. 4. neděle postní - laetare 8,00 Za Františka Lapeše, dceru Marii, za 

Boženu a Josefa Chvátalovy a rodinu. 

Pondělí 27. 3.    

Úterý     28. 3.   18,00 Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu. 

Středa 29. 3.  8,00 Za zemřelého Pavla Kunsta. 

Čtvrtek 30. 3.    

Pátek 31. 3.  18,00 Mše svatá pro rodiče s dětmi 

Za Miladu Lehkou, manžela, 

sourozence a celou přízeň. 

Sobota 1. 4.    

Neděle 2. 4. 5. neděle postní 8,00 Za farníky. 

Při sbírce na svépomocný fond děkanství třebíčského se vybralo 5010,- Kč. Všem dárcům 

upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

Farní sportování: Ministranti fotbal  – neděle od 19.00 hod., volejbal středa od 20.00 hod. 
 

Dnes odpoledne ve 14.00 hod. je zde v kostele křížová cesta. V pátek je křížová cesta od 

17.30 hod. a vedou ji děti. 
 

V úterý po mši svaté v 18.00 hod. je na faře další příprava dětí na první svaté přijímání. 
 

Příští sobotu 1. dubna  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus vyjíždí 

z Koněšína krátce před 15.00 hod. Plakát je ve vývěsce. Děti mají autobus zdarma. 
  

V neděli 2. dubna odpoledne přijede do naší farnosti skupina ministrantů ze Znojemska a 

okolí nazavaná Soluňáci. Zvou všechny ministranty na společné setkání, které začíná 

v 15.00 hod. zde v kostele. Soluňáci si pro vás připravili zajímavý program. 
  

Přihlašujte se na diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v sobotu 

8. dubna 2017 v brněnské katedrále. Začátek je v 8.30 hod., další podrobnosti jsou na 

plakátu.  
 

V sobotu 22. dubna se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu.  

Vzadu je možnost se zapsat. Kvůli stravě a přihlášení je dnes poslední možnost.  
 

V termínu od 18. do 24. září 2017 je možné přihlásit se na zájezd do Medžugorje.  

Vzadu jsou informace k rozebrání i možnost závazně se zapsat. 
 

Zpověď před Velikonocemi: Sobota 8. dubna od 13
 00 

do 14 
30 

hod. 

Na tuto zpověď je zajištěn i cizí zpovědník. 

Ve všední den a v neděli se zpovídá se také vždy půl hodiny přede mší svatou.  

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


