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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

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

celou rodinu a Milenu Palátovou. 

Pondělí 4. 3.     

Úterý     5. 3.  17,00 Za Anežku Chládkovu, manžela, 

dvoje rodiče, sestry a syna. 

Středa 6. 3. Popeleční středa 17,45  

 

Čtvrtek 7. 3.    

Pátek 8. 3.  16,30 Křížová cesta. 

17,00 Za Aloise Novotného a celou rodinu. 

Sobota 9. 3.    

Neděle 10. 3. 1. neděle postní 8,00 Za Zdeňka Řezáče, sestru, rodiče  

a rodiče Zikmundovy. 

14,00 Křížová cesta. 
 

Při sbírce  na „Haléř sv. Petra“ se v naší farnosti vybralo 9698,- Kč. Všem dárcům Pán 

Bůh zaplať. 
 

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

Na popeleční středu 6. března bude mše svatá v 17.45 hod. s udělováním popelce. Tento 

den je přísný půst od masa pro katolíky od 14 let a půst újmy pro katolíky od 18 do 60 let. 

Postit se však mohou mladší i starší. 
 

Křížové cesty budou ve farnosti bývat v pátek a v neděli. V pátek ji povedou děti a bude 

začínat vždy půl hodiny přede mší svatou. V neděli bude křížová cesta ve 14.00 hod.  
 

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 a 

program jsou ve vývěsce a na internetových stránkách farnosti. 
 

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


