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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 8. 12. 2. neděle adventní 8,00 Za Josefa Jakoubka, rodiče Palátovy, 

Jitku Sobotkovu, manžela a rodinu Kočí. 

Pondělí 9. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, 
POČATÉ BEZ POSKVRNY 
PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

18,00 Za duše zemřelých dárců mešních 

fundací zřízených před nástupem 

komunismu. 

Úterý     10. 12.  17,00 Za Magdu, jejího manžela,Věru, Miloše  

a ostatní zemřelé spolužáky. 

Středa 11. 12. RORÁTY 6,30 Za nenarozené děti, jejich rodiče a za 

manželské páry toužící po dítěti. 

Čtvrtek 12. 12. REKOLEKCE STAŘEČ 8,30 Za kněze a farnosti třebíčského 

děkanství. 

Pátek 13. 12. Památka sv. Lucie, panny  
a mučednice 

17,00 Dětská mše svatá  
Na poděkování Bohu za dar manželství  

a rodinu, s prosbou o další Boží pomoc  

a ochranu. 

Sobota 14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, 
kněze a učitele církve 

  

Neděle 15. 12. 3. neděle adventní - gaudete 8,00 Za farníky. 
 

Při sbírce na církevní školství se vybralo 9592,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

Farní sportování:Ministranti florbal - neděle od 18.30 hod., volejbal - středa od 20.00 hod. 
 

Po mši svaté bude v kapli u kostela možnost rozebrat si různé druhy oblečení. Převážně 

dámské a pro miminka a děti do jednoho roku. 
 

Zítra tj. v pondělí 9. prosince je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše svatá 

zde v kostele je v 18.00 hod. 
 

Ve čtvrtek jsou kněžské rekolekce ve Starči. Mše svatá tam začíná v 8,30 hod. Všichni jste 

zváni.  
 

V pátek po večerní mši svaté bude ministrantská schůzka.  
 

Předvánoční zpověď bude v sobotu 21. prosince od 13.15 do 14.30 hod. Jsou zajištěni i dva 

cizí zpovědníci. Možnost přistoupit ke svátosti smíření je také vždy půl hodiny před každou 

mší svatou. 
 

Prosíme ochotné ženy i muže o pomoc při pečení perníčků na „Živý Betlém“. Upečené 

perníčky můžete nosit do kostela. Předem všem Pán Bůh zaplať. 
 

Rozpis bohoslužeb o Vánocích je ve vývěsce, na malých ohláškách i na internetových 

stránkách. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


