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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 15. 4. 3. neděle velikonoční 8,00 Za Františka Lapeše, dceru Marii, za 

Boženu a Josefa Chvátalovy  

a živou a zemřelou přízeň. 

Pondělí 16. 4.  18,00 Za Miladu Lehkou, manžela, 

sourozence, celou přízeň a zemřelého 

Ivana Bošnjakoviče. 

Úterý     17. 4.  7,30 Za nenarozené děti, jejich rodiče a za 

Hnutí Pro život v ČR a jeho projekty. 

Středa 18. 4.    

Čtvrtek 19. 4. Rekolekce Třebíč bazilika 8,30  

Pátek 20. 4.  18,00 Dětská mše svatá 
Za Anežku Chvátalovu, dceru Ivanku, 

vnučku Janičku a celou přízeň. 

Sobota 21. 4.    

Neděle 22. 4. 4. neděle velikonoční 8,00 Za rodinu Sedláčkovu z Dolních 

Vilémovic a přízeň. 

Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do celonárodní sbírky na pomoc při obnově domovů 

obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. 
 

Farní sportování: Ministranti fotbal  – neděle od 18.30 hod., volejbal středa od 20.00 hod. 
 

Mše svatá je tento týden výjimečně v pondělí v 18,00 hod. a v úterý ráno v 7,30 hod. 

Příprava na první svaté přijímání v úterý nebude. 
 

V pátek 20. dubna v 18 hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa 

Berana, se po dobu cca 5 minut rozeznějí  ve všech našich kostelích zvony. Tímto 

znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry. 
 

V pátek 20. dubna po mši svaté bude ministrantská schůzka. 
 

Příští neděli při mši svaté v 8.00 hod bude křest Johanky Krátké z Valče. 
 

V neděli 22. dubna v 17:00 hod. se zde v kostele ve Valči uskuteční koncert vážné hudby 

„Perly barokních mistrů“. Podrobnosti jsou na plakátu. Vstupné je dobrovolné a výtěžek 

bude  věnován  Charitě Třebíč na zajištění víkendového kurzu pro rodiny s dětmi se 

zdravotním postižením. Všichni jste srdečně zváni. 
 

Na pouť do severních Čech v termínu od 7. do 8. května jsou stále volná místa.  Cena je 

1200,- Kč, pro děti do 15 let 800,- Kč, záloha 200,- Kč. Další podrobnosti jsou na plakátu 

ve vývěsce a na internetových stránkách farnosti.  
 

Příští neděli je poslední možnost přihlásit  ministranty na „Diecézní pouť“ ve Vranově u 

Brna v sobotu 5. května 2018. Podrobnosti jsou jen pro přihlášené. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


