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  POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2017 

Neděle 10. 9. Pouť Chroustov 
23. neděle v mezidobí 

9,30 Za všechny živé i zemřelé občany 

Chroustova. 

Pondělí 11. 9.    

Úterý     12. 9. Jména Panny Marie 18,00 Za Marii Kalinovu, sestry, manžela a 

celou přízeň. 

Středa 13. 9. Památka sv. Jana 
Zlatoústého, biskupa a 
učitele církve 

8,00 Za Oblastní charitu Třebíč a na její 

úmysly. 

Čtvrtek 14. 9. Svátek Povýšení sv. Kříže 8,30 Rekolekce - Třebíč sv. Martin 

Pátek 15. 9. Památka Panny Marie 
Bolestné 

18,00 Za Anežku Chládkovu, manžela, 

syna, sestry a celou rodinu. 

Sobota 16. 9. Památka sv. Ludmily, 
mučednice 

  

Neděle 17. 9. Pouť Valeč 
24. týden v mezidobí 

9,00 Za všechny živé i zemřelé občany 

farnosti Valeč. 
 

Při sbírce na opravu kostela a fary se vybralo 6823,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  
 

Na faře v klubovně je k disopizici větší množství převážně dětského šatstva. Zájemci můžou 

přijít v úterý 14. září po mši svaté cca v 19.00 hod. a vybrat si.  
 

Modlitby matek jsou na faře v klubovně každý čtvrtek od 20.00 hod. Všechny maminky 

jsou srdečně zvány. 
 

Tento pátek 15. září se v 19.00 hod. v kostele uskuteční koncert vážné hudby. Zazní díla 

Mistrů období baroka a romantismu pro violu. Vstupné je dobrovolné a výtěžek akce bude 

věnován na dobročinné účely. 
 

Nedělní poutní mše svatá ve Valči 17. září začíná v 9.00 hod.  
 

Milé sestry, milí bratři, jste srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály 

v neděli 17. září 2017. Dopoledne v 10.15 hodin bude přivítání sochy Panny Marie 

z Fatimy a mše svatá. Odpoledne v 15.00 modlitba růžence a zasvěcení, v 16.30 mše svatá 

celebrovaná pomocným biskupem Pavlem Konzbulem a v 18.00 hodin následuje slavnostní 

průvod Brnem se sochou Panny Marie z Fatimy. 
 

V neděli 24. září pořádá farnost Valeč poutní zájezd do Olomouce. Plakát a program jsou 

ve vývěsce a na farních stránkách. Vzadu je formulář, kam se můžete zapisovat. 

 

Výuka náboženství začíná v pátek 22. září ve škole. První stupeň od 12.25 hod. a druhý 

stupeň na výuku bezprostředně navazuje.  

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


