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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 24. 3. 3. neděle postní 8,00 Za farníky. 

Pondělí 25. 3. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18,00 Za duše zemřelých dárců mešních 

fundací zřízených před nástupem 

komunismu. 

Úterý     26. 3.   17,00 Na vlastní úmysl. 

Středa 27. 3.    

Čtvrtek 28. 3.    

Pátek 29. 3.  17,00 Dětská mše svatá  
Za Miladu Lehkou, manžela, 

sourozence a přízeň. 

Sobota 30. 3. DOLNÍ VILÉMOVICE 17,00 Za Josefa Hnízdila, bratra a rodiče, 

za Emila Neterdu a celou přízeň. 

Neděle 31. 3. 4. neděle postní - laetare 8,00 Za Marii Staňkovu, Jana a Žofii 

Dobrovolných a syna Jana. 
 

Sbírka příští neděle je určena na „svépomocný fond“ děkanství třebíčského. 
 

Dnes odpoledne ve 14.00 hod. je zde v kostele křížová cesta podle Jana Zahradníčka „Za 

oběti porušování lidských práv" a po ní následuje v 15.00 hod. hudební pásmo „Postní 

doteky“. Hrát a zpívat bude skupina Útržky nebeských not. 
 

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

Zítra tj. v pondělí 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Je to doporučený svátek. Mše 

svatá ve Valči začíná v 18.00 hod. Zároveň je to den modliteb za úctu k počatému životu a 

za nenarozené děti, proto prosím pamatujte na tento úmysl i ve svých modlitbách. 
 

Po úterní mši svaté v 17.00 hod. je na faře další setkání dětí, které letos přistoupí 

k prvnímu svatému přijímání a jejich rodičů. 
 

Mše svatá ve středu ráno tento týden nebude. 
 

V pátek je v 16.30 je zde v kostele křížová cesta, kterou vedou děti, pak mše svatá a po ní 

ministrantská schůzka.  
 

Příští neděli  při mši svaté bude představení děti, které letos půjdou ke svatému přijímání. 
 

Přihlašujte se na jednodenní poutní zájezd na Křemešník a do Želivi ve středu 8. května. 

Přihlašovací formulář je vzadu v kostele. Cena zájezdu je 600,- Kč, děti do šesti let jedou 

zdarma, do patnácti let platí polovinu. Program zájezdu i další podrobnosti jsou na plakátu 

ve vývěsce a na internetových stránkách farnosti.  

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


