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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2019 

Neděle 12. 5. 4. neděle velikonoční 11,00 Za farníky. 

Pondělí 13. 5.    

Úterý     14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola   

Středa 15. 5.  19,00 Za Zdeňka Holase, rodiče a celou 

rodinu a za rodinu Pošvářovu  

a manžele Blísovy. 

Čtvrtek 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, 
kněze a mučedníka, hlavního 
patrona Čech 
REKOLEKCE NÁMĚŠŤ 

  

Pátek 17. 5.    

Sobota 18. 5.    

Neděle 19. 5. 5. neděle velikonoční 11,00 Za Josefa Nováčka, rodiče, za 

rodiče Ošmerovy a celou rodinu  

a za Ladislava a Emilii Havlátovy  

a rodiče. 
 

Farní sportování: Ministranti fotbal  – neděle od 18.30 hod. 
 

V úterý po večerní mši svaté v 18.00 hod. je na faře ve Valči příprava dětí na první svaté 

přijímání. 
 

Ve čtvrtek jsou kněžské rekolekce v Náměšti nad Oslavou. Mše svatá tam začíná  

v 8.30 hod. a slouží ji pomocný biskup brněnský a generální vikář Pavel Konzbul. 
 

V pátek 24. května proběhne v celé České republice aktivita „Noc kostelů“. Letos se jí 

účastní i farnost Dalešice. Všichni jste do Dalešic zváni. Program a pozvánka je vzadu na 

letáčku, ve vývěsce i na internetových stránkách farnosti. 
 

Stále je možné přihlašovat děti na tábory, které se uskuteční v těchto termínech. 

Od pondělí 8. 7. do soboty  13. 7. 2019 Tábor pro rodiny s dětmi ve Štítarech  

Od neděle 14. 7. do soboty 27. 7. 2019 Tábor pro starší děti v Orlických horách 

Od neděle 28. 7. do soboty  3. 8. 2019 Tábor pro mladší děti ve Štítarech 

Přihlášky jsou vzadu v kostele a včetně podrobností i na internetových stránkách farnosti. 
 

Letos na podzim by v naší farnosti mohla začít příprava na svátost biřmování. Záleží, jestli 

se do konce prázdnin přihlásí dostatečný počet zájemců. Tuto svátost by měl přijmout 

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

možno se přihlašujte osobně. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 


