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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

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

Pondělí 19. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA, 
SNOUBENCE PANNY MARIE 

18,00 Za Josefa Novotného, rodinu 
Novotnou, Sochorovu a Dufkovu. 

Úterý     20. 3.    

Středa 21. 3.    

Čtvrtek 22. 3.  17,00 Dětská mše svatá  
Za Marii Okřinovu, rodiče Okřinovy 
a Divišovy. 

Pátek 23. 3.    

Sobota 24. 3.    

Neděle 25. 3. Květná (pašijová) neděle 9,30 Za farníky. 
 

Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do dnešní sbírky 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. 
 

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

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

V úterý 20. 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. 
 

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

Zpovídání před Velikonocemi  bude příští sobotu 24. března od 14
 
.45 

 
do 16.00 hod. Na 

tuto zpověď jsou zajištěni i cizí zpovědníci. Zpovídá se také vždy půl hodiny před čtvrteční 

mší svatou. 
 

Za týden je Květná neděle, připomínka slavného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. 

Sejdeme se v 9.30 hod. před kostelem, kde bude žehnání ratolestí a potom půjdeme 

průvodem do kostela. 
 

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 hned po skončení 

večerní mše svaté ve cca. v 18.45 hod. Pokud byste se chtěli zúčastnit, nahlaste  

se v sakristii.  
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