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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 14. 10. 28. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 

Pondělí 15. 10. Památka sv. Terezie od 
Ježíše, panny a učitelky 
církve 

  

Úterý     16. 10.  18,00 Na poděkování za dar života, s prosbou 

o uzdravení, Boží pomoc a ochranu. 

Středa 17. 10. Památka sv. Ignáce 
Antiochijského, biskupa  
a mučedníka 

7,00!! Za nenarozené děti, jejich rodiče a za 

učitele a vychovatele. 

Čtvrtek 18. 10. Svátek sv. Lukáše, 
evangelisty 
REKOLEKCE HROTOVICE 

8,30 Za farnosti a kněze třebíčského 

děkanství. 

Pátek 19. 10.  18,00 Dětská mše svatá  
Za rodinu Denemarkovu, Doležalovu a 

celou přízeň. 

Sobota 20. 10.    

Neděle 21. 10. 29. neděle v mezidobí 
MISIJNÍ NEDĚLE 

8,00 Na úmysl dárce, na poděkování a za 

duše v očistci. 

Sbírka příští neděle je určena na podporu misíí prostřednictvím Papežských misijních děl. 
 

Farní sportování: Ministranti fotbal  – neděle od 18.30 hod., volejbal středa od 20.00 hod. 
 

Vzadu na stolku je na ukázku stolní kalendář na rok 2019. Zájemci si jej mohou zakoupit 

v sakristii. Cena kalendáře je 55 Kč. 
 

Měsíc říjen je měsícem růžencovým, proto zveme všechny k modlitbě růžence vždycky půl 

hodiny před každou mší svatou.  
 

Tento čtvrtek jsou kněžské rekolekce v Hrotovicích. Mše svatá začíná v 8,30 hod. 
 

V pátek v 16.00 hod. bude na faře vyrábění, letos zaměřené na pomoc pro misie. Všechny 

děti jsou zvány. 
 

V sobotu 27. října od 8.00 hod. se uskuteční v tělocvičně ve Valči florbalový turnaj 

„Cylinder cup“. Přijďte povzbudit domácí týmy. Plakát je ve vývěsce a na farních 

stránkách. 
 

Zveme všechny farníky na neděli 28. října do Dalešic na mši svatou v 10.00 hod. Hlavním 

celebrantem bude brněnský biskup  Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Po mši svaté budou 

požehnány opravené varhany a poté i socha Panny Marie na městečku. V 15.00 hod. se 

pak uskuteční v kostele varhanní koncert. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


