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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 7. 4. 5. neděle postní 8,00 Za farníky. 

Pondělí 8. 4.    

Úterý     9. 4.  18,00 Za Ludvíka Gottharda, manželku, 

dvoje rodiče, sestry a syna. 

Středa 10. 4.  8,00 Na úmysly Oblastní charity Třebíč. 

Čtvrtek 11. 4.    

Pátek 12. 4.  18,00 Dětská mše svatá  

Za Aloise a Marii Zahrádkovy, 

syna Aloise a celou přízeň. 

Sobota 13. 4.    

Neděle 14. 4. Květná (pašijová) neděle 8,00 Za celou živou a zemřelou rodinu 

Jakešovu a Talákovu. 
 

Při sbírce na svépomocný fond děkanství třebíčského se vybralo  13 300,- Kč. Všem 

dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

Dnes ve 14.00 hod. je zde v kostele křížová cesta. V pátek začíná křížová cesta v 17.30 hod. 
 

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

Po úterní mši svaté v 18.00 hod. je na faře další setkání dětí, které letos přistoupí 

k prvnímu svatému přijímání a jejich rodičů. 
 

Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže. Proběhne v sobotu  

13. dubna 2019 v Brně. Začínáme v 9:00 hodin v katedrále. Můžete se těšit na skvělou 

atmosféru, setkání s Kristem, osobnější setkání s otci biskupy, mladými lidmi, jako jsi ty. 

Dopolední přednášky budou na témata: klimatická změna, fake news, genetika člověka, 

povolání, vztahy a další. V pátek od 17:30 bude předprogram: mše svatá, akční hra, 

hudební vystoupení. Přespání je zajištěno. Pozvěte na toto setkání své kamarády. 

Podrobnosti jsou na webu DCM. 
 

Zpovídání před Velikonocemi  bude příští sobotu 13. 4. od 13
 
.00 

 
do 14.30 hod. Na tuto 

zpověď jsou zajištěni i cizí zpovědníci. Zpovídá se také vždy půl hodiny přede mší svatou. 
 

Za týden je Květná neděle, připomínka slavného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. 

Sejdeme se v 8.00 hod. před kostelem, kde bude žehnání ratolestí a potom půjdeme 

průvodem do kostela. 
 

V úterý 16. dubna se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční pašijová hra „Co se stalo 

s Ježíšem?“ Začátek je ve 20.00 hod. Pokud byste se chtěli zúčastnit, nahlaste se v sakristii.  
 

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. Program zájezdu i další 

podrobnosti jsou na plakátu ve vývěsce a na internetových stránkách farnosti.  

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


