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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 16. 12. 3. neděle adventní - gaudete 8,00 Za farníky. 

Pondělí 17. 12.    

Úterý     18. 12.  17,00 Za rodiče Vlčanovy a dva syny, 

Jindřicha Řiháčka a syna. 

Středa 19. 12. Roráty 6,30 Za křesťanské rodiny.  

Čtvrtek 20. 12.    

Pátek 21. 12.  17,00 Dětská mše svatá 

 Na poděkování za 80 roků života a za 

celou rodinu. 

Sobota 22. 12. DOLNÍ VILÉMOVICE 17,00 Za rodiče Bulovy, bratra Pavla a 

rodiče Novákovy. 

Neděle 23. 12. 4. neděle adventní 8,00 Za Petra a Barboru Bláhovy a za 

celou rodinu. 
 

Farní sportování:Ministranti florbal - neděle od 18.30 hod., volejbal - středa od 20.00 hod. 
 

Prosíme ochotné ženy i muže o pomoc při pečení perníčků na „Živý Betlém“. Upečené 

perníčky můžete nosit do kostela. Předem všem Pán Bůh zaplať. 
 

Ve středu ráno v 6.30 hod. bude poslední rorátní mše svatá. Přineste si sebou lucerničky 

nebo baterky. 
 

V pátek v 15.30 hod. je u kostela zkouška na „Živý Betlém“. Další zkouška bude v neděli 

po mši svaté.  
 

V sobotu dopoledne navštívím nemocné se svatým přijímáním a betlémským světlem. 
 

V neděli ráno po mši svaté je také chystání vánoční výzdoby. Prosíme všechny o pomoc 

s chystáním. 
 

V neděli po kostele je také v kapli u kostela „Vánoční  jarmark“. Za dobrovolný příspěvek 

se můžete potěšit některými výrobky, které na faře vyrobili děti a maminky. Výtěžek akce 

půjde na salesiánské misie v Bulharsku. 
 

Vánoční krmení zvířátek v lese bude rovněž v neděli 23. prosince. Sraz je ve 14.00 hod. 

u kostela ve Valči. 
 

Představení „Živého Betléma“ bude příští  úterý na Boží hod vánoční v 17.00 hod. 
 

Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 5. ledna 2019. Začínat se bude ráno mší svatou 

v 9.00. Potom koledníci dostanou požehnání a vyrazí na cestu. Prosíme o pomoc koledníky 

i dospělý doprovod.  

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


