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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 1. 12. 1. neděle adventní 
Roční cyklus A 

8,00 Za Miladu a Bohumila Dusíkovy, celou 

rodinu, Milenu Palátovu  

a Zdeňka Chládka. 

Pondělí 2. 12.    

Úterý     3. 12. Památka sv. Františka 
Xaverského, kněze 

17,00 Na poděkování za 75 let života, 

s prosbou o Boží požehnání do dalších 

let a ochranu Panny Marie. 

Středa 4. 12. Roráty 6,30 Na úmysly Oblastní charity Třebíč. 

Čtvrtek 5. 12.    

Pátek 6. 12. Sv. Mikuláše, biskupa 17,00 Dětská mše svatá  
Na poděkování za 40 let života 

s prosbou o dar zdraví. 

Sobota 7. 12.  Památka sv. Ambrože, 
biskupa a učitele církve 

  

Neděle 8. 12. 2. neděle adventní 8,00 Za Josefa Jakoubka, rodiče Palátovy, 

Jitku Sobotkovu, manžela a rodinu Kočí. 
 

Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do dnešní sbírky na církevní školství. 
 

Farní sportování:Ministranti fotbal - neděle od 18.30 hod., volejbal - středa od 20.00 hod. 
 

Ode dneška se zapisují  úmysly mší svatých na rok 2020.  Prosím, na neděli zapisujte 

pouze jeden, maximálně dva úmysly, aby se na všechny dostalo. 
 

Pán Bůh zaplať všem, kdo vyráběli adventní věnce nebo se jinak podíleli na výzdobě 

kostela a přípravě na dobu adventní. 
 

Ve středu ráno bude rorátní mše svatá už v 6.30 hod. Přineste si sebou lucerničky nebo 

baterky. 
 

Návštěva nemocných bude ve Valči ve čtvrtek 5. prosince dopoledne. V Třebenicích, 

Plešicích a Chroustově bude jako obvykle v pátek 6. prosince dopoledne.  
 

V pátek od 16.00 hod. je v kostele příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní  

a také k přijetí svátosti smíření. Po mši svaté v 17.00 hod. bude ještě krátká adorace  

a zásvětná modlitba. Potom už přijde do kostela svatý Mikuláš s doprovodem. 
 

V sobotu 7. prosince  2019  je poslední letošní  pouť na první sobotu v Hlubokých 

Mašůvkách. Autobus vyjíždí z Koněšína krátce před 14.00 hod. Děti mají autobus zdarma. 
 

Prosíme ochotné ženy i muže o pomoc při pečení perníčků na „Živý Betlém“. Upečené 

perníčky můžete nosit do kostela. Předem všem Pán Bůh zaplať. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


