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 POŘAD BOHOSLUŢEB V ROCE 2019 

Neděle 31. 3. 4. neděle postní - laetare 9,30 Za Františka Malého, rodiče, sourozence, 
za Bohumila Malého, bratra a rodiče. 

Pondělí 1. 4.    

Úterý     2. 4.    

Středa 3. 4.    

Čtvrtek 4. 4.  18,00 Dětská mše svatá  

Za Jana Širůčka, za rodiče Matějkovy, za 
rodiče Burianovy, dvoje rodiče, za 
ochranu a pomoc Panny Marie. 

Pátek 5. 4.    

Sobota 6. 4.    

Neděle 7. 4. 5. neděle postní 9,30 
 

Za Rudolfa a Vojtěšku Svobodovy, 
sourozence, rodiče a celou přízeň. 

Pán Bůh zaplať všem za příspěvek do sbírky na „svépomocný fond“ děkanství třebíčského. 
 

 Dnes odpoledne ve 13.30 hod. je zde v kostele křížová cesta. Křížová cesta bude i ve čtvrtek 

4. dubna od 17.30 hod. a povedou ji děti. 
 

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

Po úterní mši svaté v 18.00 hod. ve Valči je na faře další setkání dětí, které letos přistoupí 

k prvnímu svatému přijímání a jejich rodičů. 
 

Na první pátek 5. dubna bude dopoledne možnost návštěvy nemocných a odpoledne od 

19.00 hod. příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní. 
 

 Rovněž v pátek po mši svaté ve Valči v 18.00 hod. následuje v kostele prezentace a 

přednáško o Skautech Evropy. Děti, mládež i dospělí jsou srdečně zváni. Podrobnosti jsou 

na plakátu a na farních stránkách. 
 

V sobotu 6. dubna  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus vyjíždí 

z Koněšína krátce před 15.00 hod. Plakát je ve vývěsce. Děti mají autobus zdarma. 
 

Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže. Proběhne v sobotu  

13. dubna 2019 v Brně. Začínáme v 9:00 hodin v katedrále. Můžete se těšit na skvělou 

atmosféru, setkání s Kristem, osobnější setkání s otci biskupy, mladými lidmi, jako jsi ty. 

Dopolední přednášky budou na témata: klimatická změna, fake news, genetika člověka, 

povolání, vztahy a další.  

V pátek od 17:30 bude předprogram: mše svatá, akční hra, hudební vystoupení. Přespání 

je zajištěno. Pozvěte na toto setkání své kamarády. Podrobnosti jsou na webu DCM. 
 

V úterý 16. dubna se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční pašijová hra „Co se stalo 

s Ježíšem?“ Začátek je ve 20.00 hod. Pokud byste se chtěli zúčastnit, nahlaste se v sakristii.  
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