
 

  

        POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2017 

Neděle 25. 6. Poutní mše svatá 
Slavnost NAROZENÍ  
SV. JANA KŘTITELE 

9,00 Za všechny živé i zemřelé občany 

farnosti Lipník a za místního rodáka 

biskupa Mons. ThDr. Josefa Hloucha. 

Pondělí 26. 6.    

Úterý     27. 6.    

Středa 28. 6. Památka sv. Ireneje, 
biskupa a mučedníka 

19,00 Za Františka Mikeše, manželku, vnuky 

Petříka a Jeníka a celou přízeň a za 

Josefa Javůrka, rodiče, bratra, sestru  

a celou přízeň. 

Čtvrtek 29. 6. Slavnost sv. Petra a 
Pavla, apoštolů, hlavních 
patronů brněnské diecéze 

  

Pátek 30. 6.    

Sobota 1. 7.    

Neděle 2. 7. 13. neděle v mezidobí 11,00 Za Stanislava a Marii Pokorných a za 

rodinu Matouškovu, rodinu Cahovu a za 

Růženu Kroutilovu. 

Sbírka příští neděle je určena na bohoslovce a formaci kněží.  
 

Děkujeme všem, kteří uklízeli a chystali kostel na dnešní slavnost. 
 

Ministranti z Dalešic zvou všechny ve čtvrtek 29. června na sportovně-zábavný program 

pro všechny děti i všechny farníky. Začíná se mší svatou v 18. 00 hod. a program poté 

pokračuje na farním dvoře. Jste opravdu všichni srdečně zváni.  
 

Příští pátek 30. června 2017 je ve Valči poslední dětská mše svatá. Začínat bude už v  

17.00 hod. Po mši se přesuneme na faru, kde proběhne sportovní desetiboj a vyhodnocení 

všech celoročních aktivit. Zvány jsou děti i jejich rodiče a příbuzní i ostatní farníci. 

 

V souvislosti s tábory vás jménem organizátorů všechny moc prosíme o pomoc se 

zásobováním. Všem, kteří přispějí, Pán Bůh zaplať. 
 

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.  

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství 

církve. Obracím se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné 

na webu: olomouc2017.signaly.cz 
 

V termínu od 28. do 30. srpna 2017 se uskuteční cyklopouť na poutní místo Netín. 

Akce je zejména pro děti a mládež, ale přihlásit se mohou i dospělí. Plakát s podrobnostmi 

je ve vývěsce, přihlašovací arch vzadu v kostele. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 

http://olomouc2017.signaly.cz/

