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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2018 

Neděle 4. 11. 31. neděle v mezidobí 9,30 
 

Za Františka Plíška, bratra  
a rodiče, za rodinu Janíkovu, 
Pewnerovu a Vladimíra Gottwalda. 

Pondělí 5. 11.    

Úterý     6. 11.    

Středa 7. 11.    

Čtvrtek 8. 11.  17,00 Dětská mše svatá  
Za Marii Doležalovu, manžela, 
rodiče a sourozence. 

Pátek 9. 11. Svátek Posvěcení 
lateránské baziliky 

  

Sobota 10. 11. Památka sv. Lva Velikého, 
papeže učitele církve 
SLAVĚTICE 

17,00 Za rodinu Karla Dobrovolného, 
rodinu Fišerovu, živou a zemřelou 
přízeň a duše v očistci. 

Neděle 11. 11. 32. neděle v mezidobí 9,30 Za farníky. 
 

Při sbírce na misie se vybralo 12 490,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

Minulou neděli se při sbírce na sochu Panny Marie v Dalešicích vybralo 8233,- Kč a na 

dobrovolném vstupném na varhanní koncert 4050,- Kč. Všem Pán Bůh zaplať. 
 

Farní sportování:Ministranti florbal – neděle od 18.30 hod. 
 

Od 1. 11. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (zpověď, sv. 

přijímání, modlitba na úmysl sv. otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze 

duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 
 

Dušičková pobožnost na hřbitově bude dnes odpoledne 4. listopadu ve 13.30 hod. 
 

Ve čtvrtek po mši svaté bude na faře v Dalešicích další náboženství pro dospělé. 
 

Vyrábění na faře ve Valči, letos zaměřené na pomoc pro misie, bude v pátek a po celý 

zimní čas už v 15.30.  Všechny děti z Dalešic a okolí jsou zvány. 
 

Po páteční dětské mši svaté ve Valči v 17.00 hod. následuje ministrantská schůzka. 
 

V sobotu 10. listopadu 2018 v 11.00 hod. uzavřou zde v kostele sv. Petra a Pavla sňatek 

Ondřej Špaček, nar. 2. 2. 1994 v Třebíči, bytem Dalešice 142 a Veronika Bártíková,  

nar. 21. 5. 1997 v Třebíči, bytem Tyršova 41, Stařeč. Pokud někdo z vás ví o nějaké 

překážce, která by tomuto sňatku bránila, ať to oznámí faráři. 
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