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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 15. 9. POUŤ VALEČ 
24. neděle v mezidobí 

8,00 Za všechny živé i zemřelé občany farnosti 

Valeč. 

Pondělí 16. 9. Památka sv. Ludmily, 
mučednice 

18,00 Za nenarozené děti, jejich rodiče a za 

vyučující na teologických fakultách. 

Úterý     17. 9.   18,00 Za Viktora Pavlíčka, bratry Jana  

a Jaroslava, dvoje rodiče a celou přízeň. 

Středa 18. 9.    

Čtvrtek 19. 9. Rekolekce Třebíč sv. Martin 8,30 Za kněze a farnosti třebíčského děkanství. 

Pátek 20. 9. Památka sv. Ondřeje Kim 
Tae-gona, kněze, Pavla 
Chong Ha-sanga a druhů, 
mučedníků 

18,00 Dětská mše svatá  
Za rodiče Souralovy a syna, rodinu 

Dolešovu, Matouškovu, Palátovu a celou 

přízeň, Josefa a Marii Marténkovy. 

Sobota 21. 9. Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty 

  

Neděle 22. 9. 25. neděle v mezidobí 8,00 Za Vladimíra Vlasáka, sestru, snachu a 

celou přízeň. 
 

Dnes večer nebude farní sportování v tělocvičně.  
 

Dnes je také poslední možnost přihlásit se poutní zájezd na Turzovku v sobotu 21. září 

2019.  Autobus vyjíždí v úterý ráno v 4.30 hod. z Lipníka (autobusová zastávka). Další 

zastávky jsou – 4.35 hod. Dolní Vilémovice (autobusová zastávka) – 4.45 hod. Třebenice 

(autobusová zastávka) – 4.50 hod. Plešice – 4.55 hod. Chroustov – 5.00 hod. Valeč 

(zastávka u hřiště) – 5.05 hod. Dalešice (u kostela). Stravování je z vlastních zásob. Cena 

zájezdu je 600,- Kč. Vezměte si sebou eura. Program pro přihlášené je vzadu v kostele. 
 

Mše bude i zítra v 18.00 hod. a není ve středu ráno v 8.00 hod. 
 

V úterý po mši svaté je v 19.00 hod.  na faře setkání pastorační a ekonomické rady. Přijít 

můžou všichni, kdo se chtějí jakkoliv podílet na dění ve farnosti.   
 

Příští neděli 22. září bude v naší farnosti sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace 

brněnské diecéze.  Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více 

informací na fond.biskupstvi.cz.  
 

Výuka náboženství začne v pátek 4. října. První stupeň od 12.15 do 13.00 hod. a druhý 

stupeň od 13.10 do 13.45 hod. 
 

Tradiční Drakiáda proběhne v sobotu 5. října 2019 na poli za farou ve Valči od 13.30 hod. 

Podrobnosti budou brzy upřesněny. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC

http://fond.biskupstvi.cz/

