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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

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

Jakešovu a Talákovu. 

Pondělí 15. 4.    

Úterý     16. 4.    

Středa 17. 4.  18,00 Za nenarozené děti a jejich rodiče a za 

podporovatele projektu „Nesoudíme. 

Pomáháme“. 

Čtvrtek 18. 4. Zelený čtvrtek 18,00 Za biskupy, kněze a jáhny. 

Pátek 19. 4. Velký pátek 18,00 Velkopáteční obřady 

Sobota 20. 4. Bílá sobota 
Velikonoční vigilie 

21,30 Za duše zemřelých dárců mešních 

fundací zřízených před nástupem 

komunismu. 

Neděle 21. 4. Slavnost  
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

8,00 Za farníky. 

Pondělí 22. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 8,00 Za uzdravení, Boží pomoc a ochranu. 
 

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

Dnes ve 14.00 hod. je zde v kostele křížová cesta. 
 

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.  
 

Ve středu v 18.00 hod. je zde v kostele mše svatá. Před ní je poslední možnost přistoupit 

před Velikonocemi ke svátosti smíření a po ní je nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek. 

Na Velký pátek bude nácvik ministerky v 15.30 hod. a na Bílou sobotu v 9.00 hod. 
 

Rozpis hrkání o Velikonocích: 

Velký pátek: 6:00, 12:00, 15:00, 17:00 hod., Bílá sobota: 6:00, 12:00, 17:00 hod. 

Po ranním sobotním hrkání jsou všichni hrkáči zváni na faru na snídani. 
 

Velký pátek je den je přísného postu od masa pro katolíky od 14 let a půst újmy pro 

katolíky od 18 do 60 let. Postit se však mohou mladší i starší.  
 

Na Velký pátek dopoledne bude návštěva nemocných a večer ve 20.00 hod. začíná u 

kostela křížová cesta po obci. 
 

V pátek při obřadech bude sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě. 
 

Na Bílou sobotu letos autobus nepojede na Velikonoční pondělí pojede jako v neděli. 
 

V sobotu 27. dubna se v Praze koná „Pochod pro život“. Pokud Vám záleží na podpoře 

rodin, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás, podpořte účastníky alespoň 

modlitbou. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


