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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 16. 2. 6. neděle v mezidobí 8,00 Za rodinu Benešovu, dceru a vnučku. 

Pondělí 17. 2.    

Úterý     18. 2.  17,00 Za Stanislava Bobka, bratry, rodič  

a rodinu Ondráčkovu. 

Středa 19. 2.  8,00 Za nenarozené děti, jejich rodiče a za 

věrnost a horlivost trvalých jáhnů. 

Čtvrtek 20. 2. REKOLEKCE 
ROUCHOVANY 

8,30 Za kněze a farnosti třebíčského 

děkanství. 

Pátek 21. 2.  17,00 Dětská mše svatá 
Za všechny dobrodince a sponzory 

dětského karnevalu. 

Sobota 22. 2. Svátek Stolce svatého 
apoštola Petra 

8,00 Za papeže Františka. 

Neděle 23. 2. 7. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 
 

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

Po úterní mši svaté je na faře setkání dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému 

přijímání a jejich rodičů. 
 

Ve čtvrtek jsou kněžské rekolekce v Rouchovanech. Mše svatá tam začíná  

v 8.30 hod. Všichni jste zváni. 
 

Ve čtvrtek večer v 18.15 hod. bude v kapli u kostela biblická hodina. Všichni jste srdečně 

zváni. 

 

Na poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli do letošního karnevalu 

v Koněšíně, bude v pátek v 17.00 hod. sloužena mše svatá „Za dobrodince a sponzory 

dětského karnevalu“. 
 

Sbírka příští neděle 23. února je určena na Haléř sv. Petra. Prostředky získané z této 

sbírky, jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění 

následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům  

a dalším lidem v nouzi. 
 

V sobotu 7. března se ve Valči uskuteční postní duchovní obnova na téma 

 „Vztahy a křesťanská láska“. Povede ji R. D. Mgr. Ing. Jiří Janalík, spirituál 

Biskupského gymnázia v Brně. Začátek je ve 14.00 hod. v kapli u kostela. Další 

podrobnosti budou brzy upřesněny. Obnovu zakončíme mší svatou v 18.00 hod.  
 

 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


