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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 19. 5. 5. neděle velikonoční 8,00 Za farníky. 

Pondělí 20. 5. Památka sv. Klementa Marie 
Hofbauera, kněze 

  

Úterý     21. 5.  Svátek Výročí posvěcení 
brněnské katedrály 

18,00 Za biskupa Vojtěcha, biskupa Pavla, 

kněze a jáhny brněnské diecéze. 

Středa 22. 5.    

Čtvrtek 23. 5.  18,00 Dětská mše svatá  
Za rodinu Bobkovu, Josefa Čecha  

a celou přízeň. 

Pátek 24. 5.    

Sobota 25. 5. DOLNÍ VILÉMOVICE 18,00 Za Marii a Jaroslava Denemarkovy, 

Františka Doležala a celou přízeň. 

Neděle 26. 5. 6.neděle velikonoční 8,00 Za Aloise a Františku Kotrbovy, 

rodiče, za rodinu Jakoubkovu, Marii 

Nováčkovu a manžela, Anežku 

Vorlovu a manžela. 
 

Sbírka příští neděle je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. 
 

Farní sportování: Ministranti florbal  – neděle od 18.30 hod. 
 

 Dnes večer v 18.00 hod. je zde v kostele májová pobožnost. Další májová pobožnost je 

v úterý půl hodiny přede mší svatou a ve čtvrtek ji přede mší svatou mají děti. 
 

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

Ve středu ráno zde mše svatá není a místo pátku bude dětská mše svatá už ve čtvrtek  

23. května v 18.00 hod. 
 

V pátek 24. května proběhne v celé České republice aktivita „Noc kostelů“. Letos se jí 

účastní i farnost Dalešice. Všichni jste do Dalešic zváni. Program a pozvánka je vzadu na 

letáčku, ve vývěsce i na internetových stránkách farnosti. 
 

Stále je možné přihlašovat děti na tábory, které se uskuteční v těchto termínech. 

Od pondělí 8. 7. do soboty  13. 7. 2019 Tábor pro rodiny s dětmi ve Štítarech  

Od neděle 14. 7. do soboty 27. 7. 2019 Tábor pro starší děti v Orlických horách 

Od neděle 28. 7. do soboty  3. 8. 2019 Tábor pro mladší děti ve Štítarech 

Přihlášky jsou vzadu v kostele a včetně podrobností i na internetových stránkách farnosti. 

 

 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


