
 

  

       

       POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2017 

Neděle  19. 3. 3. neděle postní 11,00 Za Josefa Mrňu, manželku, vnuka 

Josefa, za rodinu Smutných a Jana 

Pavlíka a za rodinu Cafourkovu. 

Pondělí 20. 3. Slavnost sv. Josefa, 
snoubence Panny Marie 

19,00 Za Josefa Kopečka, manželku a za 

rodiče Němcovy a celou přízeň. 

Úterý     21. 3.    

Středa 22. 3.  17,00 Za Marii Pošvářovu, manžela, syna, 

rodiče z obou stran a za rodinu 

Holasovu a manžele Blísovy. 

Čtvrtek 23. 3.    

Pátek 24. 3.    

Sobota 25. 3. Slavnost Zvěstování 
Páně 

  

Neděle 26. 3. 4. neděle postní 11,00 Za farníky. 
 

Farní sportování v tělocvičně: Ministranti florbal + fotbal – neděle od 19.00 do 20.30 hod. 
 

Dnes ve 14.00 hod. je zde v kostele křížová cesta. 
 

Zítra na slavnost sv. Josefa bude zde v kostele mše svatá v 19.00 hod.  
 

Modlitby matek jsou na faře v klubovně ve Valči každý čtvrtek od 20.00 hod. 
 

V pátek po mši svaté pro rodiče s dětmi v 17.00 hod. se ve Valči uskuteční další 

ministrantská schůzka. Zváni jsou všichni i začínající ministranti. 
 

V neděli 2. dubna odpoledne přijede do farnosti Valeč skupina ministrantů ze Znojemska 

a okolí nazavaná Soluňáci. Zvou všechny ministranty na společné setkání, které začíná 

v 15.00 hod. v kostele. Soluňáci si pro vás připravili zajímavý program.  
 

Další pozvánka pro ministranty je na Ministrantský den v Olomouci. Zapisovat můžete své 

děti v sakristii do 16. dubna 2017. Podrobnosti jsou na plakátu i farních stránkách. 
 

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem bude v sobotu 8. dubna 

2017 v brněnské katedrále. Začátek je v 8.30 hod., další podrobnosti jsou na plakátu. 

Nahlašujte se buď v sakristii, telefonem na  číslo 607 767 983 nebo mail valec@dieceze.cz. 
 

V sobotu 22. dubna se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu. Pokud by se našlo 

ve farnosti více zájemců, kteří by se chtěl zúčastnit, je možné zařídit společnou dopravu. 

Vzadu je možnost se zapsat. Kvůli přihlášení a stravě je třeba se nahlásit do příští neděle. 
 

V termínu od 18. do 24. září 2017 je možné přihlásit se na zájezd do Medžugorje.  

Vzadu jsou informace k rozebrání i možnost závazně se zapsat. 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 


