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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

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

a syna. 

Pondělí 23. 9. Památka sv. Pia 
z Pietrelciny, kněze 

  

Úterý     24. 9.     

Středa 25. 9. POHŘEB 14,00 Za zemřelou paní Květoslavu 

Chládkovou. 

Čtvrtek 26. 9.    

Pátek 27. 9. Památka sv. Vincence 
z Pauly, kněze 

18,00 Dětská mše svatá  
Za rodiče Votavovy, Floriánovy, 

syna, snachu a celou přízeň. 

Sobota 28. 9. Slavnost sv. Václava, 
mučedníka, hlavního 
patrona českého národa 

8,00 Za duše zemřelých dárců mešních 

fundací zřízených před nástupem 

komunismu. 

DOLNÍ VILÉMOVICE 18,00 Za Zdeňka Dobrovolného, rodiče, 

Aloise Moriska a manželku. 

Neděle 29. 9. 26. neděle v mezidobí 8,00 Za Vlastimila Fialu, bratra, rodiče, 

rodiče Čapounovy a děti. 
 

Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do dnešní sbírky pro Fond na podporu kněží  

a pastorace brněnské diecéze. V letošním roce naše farnost do fondu přispívá částkou 

54 336,- Kč Ve farnosti jsou v současnosti 4 donátoři, kteří doposud přispěli částkou 2620,- 

Kč. Zbývá tedy doplatit 51 716,- Kč.  
 

Vzadu na stolku je na ukázku stolní kalendář na rok 2020. Zájemci si jej mohou zakoupit 

v sakristii. Cena kalendáře je 60 Kč. 
 

Farní sportování: Ministranti florbal  – neděle od 18.30 hod. 
 

Ve středu ve 14.00 hod. je zde v kostele pohřeb paní Květoslavy Chládkové z Valče. 
 

Příští sobotu je slavnost sv. Václava. Mše svatá je stejně jako v neděli v 8,00 hod. a stejně 

tak pojede i autobus. Večer v 18.00 hod.  je mše svatá v Dolních Vilémovicích. 
 

Říjen 2019 byl vyhlášen papežem Františkem Mimořádným misijním měsícem. V rámci 

různých aktivit se ve farnosti bude konat i misijí trh. Pokud někdo z Vás bude moci přispět 

nějakým vlastním výrobkem, zapište se prosím vzadu do seznamu. 
 

Vzadu na stolku je starý rozpis „Živého růžence“, kde můžete buď potvrdit nebo zrušit 

svůj modlitební závazek a je tam i nový rozpis, kdyby se ještě někdo chtěl do modlitby 

„Živého růžence“  zapojit. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


