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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 21. 4. Slavnost  
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

8,00 Za farníky. 

Pondělí 22. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 8,00 Za uzdravení, Boží pomoc a ochranu. 

Úterý     23. 4.  Úterý v oktávu velikonočním 18,00 Za Josefa Paláta, manželku, rodiče, 

švagra a syna. 

Středa 24. 4. Středa v oktávu velikonočním 8,00 Za účastníky Pochodu pro život. 

Čtvrtek 25. 4. Čtvrtek v oktávu velikonočním 
REKOLEKCE JINOŠOV 

8,30 Za kněze a farnosti třebíčského 

děkanství. 

Pátek 26. 4. Pátek v oktávu velikonočním 18,00 Za Marii Machovu, manžela, dvoje 

rodiče, sourozence a zetě. 

Sobota 27. 4. Sobota v oktávu velikonočním 
DOLNÍ VILÉMOVICE 

18,00 Za Rudolfa Šťávy, rodiče, dva bratry 

a přízeň. Za rodiče Denemarkovy, 

syna Jaroslava a přízeň. 

Neděle 28. 4. 2. neděle velikonoční  
(Božího milosrdenství) 

8,00 Za Libora Votavu, manželku, rodiče 

Votavovy, Chládkovy a celou přízeň. 

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

Zítra je mše svatá jako v neděli v 8.00 hod. a stejně tak pojede i autobus. 
 

Po úterní mši svaté v 18.00 hod. je na faře další setkání dětí, které letos přistoupí 

k prvnímu svatému přijímání a jejich rodičů. 
 

Ve čtvrtek jsou kněžské rekolekce v Jinošově, ale mše svatá je v 8.30 v Jasenici. Jste 

všichni zváni. 
 

Římskokatolická farnost Dalešice vás zve na besedu s účastníkem Světového setkání 

mládeže v Panamě Mgr. Zdeňkem Drštkou. Akce se koná v pátek 26. dubna od 20.00 hod.  

na faře v Dalešicích 
 

V sobotu 27. dubna se v Praze koná „Pochod pro život“. Pokud Vám záleží na podpoře 

rodin, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás, podpořte účastníky alespoň 

modlitbou. 
 

Postní kasičky přineste nejpozději příští neděli 28. dubna. Všem, kteří přispějí Pán Bůh 

zaplať. 
 

Přihlašujte se na jednodenní poutní zájezd na Křemešník a do Želivi ve středu 8. května. 

Přihlašovací formulář je vzadu v kostele. Cena zájezdu je 600,- 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. 
 

Všem přeji požehnané Velikonoce! 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


