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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 24. 2. 7. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 

Pondělí 25. 2.    

Úterý     26. 2.     

Středa 27. 2.  17,00 Za Barboru a Petra. 

Čtvrtek 28. 2.    

Pátek 1. 3.  17,00 Dětská mše svatá  
Za Oldřicha Chromého, rodiče, sestru, 

bratra, za Jana Nikodyma, manželku, 

dvě dcery, rodinu Králíkovu, Arnošta 

Masopusta a celou přízeň. 

Sobota 2. 3.    

Neděle 3. 3. 8. neděle v mezidobí 8,00 Za Miladu a Bohumila Dusíkovy, 

celou rodinu a Milenu Palátovou. 
 

Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do dnešní sbírky na „Haléř sv. Petra“. 
 

Farní sportování: florbal – neděle od 18.30 hod. a volejbal – středa od 20.00 hod. 
 

Mše svatá je tento týden místo úterý až ve středu v 17.00 hod. a po ní je na faře setkání 

dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání a jejich rodičů. 
 

Návštěva nemocných bude ve Valči ve čtvrtek 28. února dopoledne. V Třebenicích, 

Plešicích a Chroustově bude jako obvykle v pátek 1. března dopoledne.  

Odpoledne od 16.00 hod. je v kostele příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní  

a také k přijetí svátosti smíření 
 

V sobotu 2. března  je pouť na první sobotu v Hlubokých Mašůvkách. Autobus vyjíždí 

z Koněšína krátce před 14.00 hod. Plakát je ve vývěsce. Děti mají autobus zdarma. 
 

16. března je v Třebíči u sv. Martina postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem. 

Plakát s podrobnostmi je ve vývěsce. 
 

Ve Valči bude postní duchovní obnova v sobotu 23. března. Téma je „Sedm hlavních 

hříchů“ a přijede Mgr. Pavel Kafka, rodák z Náměště nad Oslavou a v současnosti 

moderátor pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze. Podrobnosti budou 

brzy upřesněny. 
 

Je možné se již přihlašovat na tábor v Orlických horách v termínu od 14. do 27. července. 

Plakát je ve vývěsce, přihlášky a podrobnosti jsou vzadu na stolku i na internetových 

stránkách farnosti.Je třeba se přihlásit do konce dubna. Pokud do tohoto data nebude 

dostatek přihlášených, tábor se neuskuteční. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


