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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 10. 5. 5. neděle velikonoční 8,00 Za Květoslavu a Stanislava 

Chládkovy, syna Pavla, Františku  

a Bedřicha Helmanovy a všechny 

zemřelé příbuzné. 

Pondělí 11. 5. Kaplička Chroustov 18,00 Za mír ve světě. 

Úterý     12. 5.  18,00 Za živou i zemřelou rodinu 

Čaňkovu, Řezáčovu a Valovu. 

Středa 13. 5. Panny Marie Fatimské 8,00 Na úmysly Oblastní charity Třebíč. 

Čtvrtek 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola   

Pátek 15. 5.  18,00 Za Viktora Pavlíčka, bratra Jana, 

manželku Jaroslavu, dvoje rodiče  

a celou zemřelou přízeň. 

Sobota 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, 
kněze a mučedníka 

  

Neděle 17. 5. 6. neděle velikonoční  8,00 Za farníky. 
 

Dnes večer v 18.00 hod. je zde v kostele májová pobožnost. Další májové budou půl hodiny 

přede mší svatou v úterý a v pátek. 
 

Sportování v tělocvičně ve Valči už tento školní rok nebude. Sportovci jsou zváni v neděli 

v 18.30 hod. na hřiště u fary. 
 

Od zítřka tj. od pondělí 11. května může být počet účastníků bohoslužeb až 100 osob. Ve 

všední dny budou mše svaté otevřeny pro všechny věřící. V neděli prosím zvláště rizikové 

skupiny, seniory a malé děti(rodiče), aby účast na mši svaté zvážili, abychom nepřekročili 

povolený limit. Autobus na nedělní bohoslužby bude zajištěn až po zrušení tohoto omezení. 

Při bohoslužbách je stále nutné mít roušku a dodržovat bezpečnostní rozestupy.  
 

V pondělí 11. května je v kapli Narození Panny Marie v Chroustově od 17.30 hod. májová 

pobožnost a po ní v 18.00 hod. mše svatá.  
 

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

svatému přijímání a jejich rodičů. 
 

V pátek od 16.00 do 17.30 hod. bude kostel otevřen k  adoraci před Nejsvětější svátostí 

oltářní. Můžete se stavit do kostela k tiché modlitbě kdykoliv během této doby. 

Od 17.30 hod. pak následuje májová pobožnost a v 18.00 hod. mše svatá. 
 

V pátek po mši svaté bude v 19.00 hod. setkání pastorační a ekonomické rady. 
 

Letos na podzim začne v naší farnosti příprava na svátost biřmování. Je však třeba, aby se 

do  konce prázdnin přihlásil dostatečný počet zájemců. Tuto svátost by měl přijmout každý 

katolický křesťan. Spodní věková hranice je 15 let, horní není stanovena. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


