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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 11. 3. 4. neděle postní - laetare 9,30 
 

Za rodiče Hladíkovy, dceru, vnučku, 
za rodiče Dvořákovy a tři dcery, za 
rodiče Pávkovy, Jiřího Charváta, duše 
v očistci a za uzdravení. 

Pondělí 12. 3.    

Úterý     13. 3. Výroční den zvolení papeže 
Františka 

  

Středa 14. 3.    

Čtvrtek 15. 3.  17,00 Dětská mše svatá  
Za Václava Fňukala, manželku a syna. 
Za Mojmíra Ondráčka, rodiče, rodinu 
Slavíkovu a za nemocnou osobu. 

Pátek 16. 3.    

Sobota 17. 3.    

Neděle 18. 3. 5. neděle postní 9,30 Za rodiče Vorlovy a sourozence. 

Sbírka příští neděle je určena na „svépomocný fond“ děkanství třebíčského. 
 

Dnes ve 13.30 hod. je zde v kostele křížová cesta. Ve čtvrtek je křížová cesta v 16.30 hod. 

 a mají ji děti a mládež  z farnosti. 
 

Farní sportování v tělocvičně ve Valči: Ministranti florbal – neděle od 18.30. hod. 
 

V úterý 13. března je ve Valči další setkání dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému 

přijímání a jejich rodičů. Začneme mší svatou v 17.00 hod. a budeme pokračovat na faře. 
 

Ve čtvrtek 15. března v 17.00 hod. ve Velkém sále Národního domu v Třebíči, se koná beseda s 

rakouským psychologem Georgem Frabergerem, který i bez nohou došel hodně daleko, 

s názvem „Štěstí s handicapem – život v těle bez rukou a bez nohou.“ Vstupné je dobrovolné.  
 

V pondělí 19. března je slavnost sv. Josefa. Mše svatá bude zde v kostele v 18.00 hod. 
 

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem bude v sobotu 24. března 

2018 v brněnské katedrále. Začátek je v 8.30 hod., Podrobné informace nejdete na webu 

http://brno.signaly.cz/dcm/ Nahlašujte se buď v sakristii, telefonem na  číslo 734 286 494 

nebo mail valec@dieceze.cz. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 19. března. 
 

V úterý 27. března se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční pašijová hra o životě, smrti a 

vzkříšení Ježíše Krista. Začátek je ve 20.00 hod. Odjezd do Žďáru je z Valeč hned po 

skončení večerní mše svaté cca. v 18. 30 hod. Pokud byste se chtěli zúčastnit, nahlaste se v 

sakristii.  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 
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