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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 23. 12. 4. neděle adventní 8,00 Za Petra a Barboru Bláhovy a za celou 

rodinu. 

Pondělí 24. 12. Vigilie ze slavnosti 
NAROZENÍ PÁNĚ 

20,00 Za lidi bez domova, za ty, kdo jsou na 

cestách a za všechny pronásledované 

opuštěné a smutné. 

Úterý     25. 12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 8,00 Za Viktora, Jana a Jaroslavu Pavlíčkovy, 

dvoje rodiče, příbuzné, přátele  

a sousedy, kteří nás předešli na věčnost. 

Středa 26. 12.  Svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka 

8,00 Na poděkování za Boží pomoc  

a ochranu s prosbou o Boží požehnání. 

Čtvrtek 27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola  
a evangelisty 

  

Pátek 28. 12. Svátek svatých Mláďátek, 
mučedníků 

  

Sobota 29. 12.    

Neděle 30. 12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa 

8,00 Za farníky. 

 

Dnes  po mši svaté je chystání vánoční výzdoby. Prosíme o pomoc s chystáním.  

Po mši je také zkouška na „Ţivý Betlém“. Generální zkouška bude v úterý po mši svaté. 
 

Zároveň je také v kapli u kostela „Vánoční  jarmark“. Za dobrovolný příspěvek se můţete 

potěšit některými výrobky, které na faře vyrobili děti, maminky a další farníci a farnice. 

Výtěţek akce půjde na salesiánské misie v Bulharsku. 
 

Vánoční krmení zvířátek v lese je dnes odpoledne. Sraz je ve 14.00 hod. u kostela ve Valči. 
 

Představení „Ţivého Betléma“ bude na Boţí hod vánoční 25. prosince v 17.00 hod. 

Všichni  herci a hudebníci Vás srdečně zvou. 
 

Příští neděli je svátek Svaté rodiny a při mši svaté bude obnova manţelských slibů. 
 

Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 5. ledna 2019. Začínat se bude ráno mší svatou 

v 9.00. Potom koledníci dostanou poţehnání a vyrazí na cestu. Prosíme o pomoc koledníky 

i dospělý doprovod. 
 

V neděli 6. ledna 2019 v 16.00 hod. se v kostele ve Valči uskuteční „Tříkrálový koncert“. 

Účinkují ţáci ZUŠ Hrotovice, Jana & Jana Rouskovy z Lipníka, pěvecký soubor Klokočí a 

schola z Dalešic. Výtěţek bude věnovám Blance Chvátalové z Třebenic. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


