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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 8. 11. 32. neděle v mezidobí 9,30 Za farníky. 

Pondělí 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské 
baziliky 

  

Úterý     10. 11. Památka sv. Lva Velikého, 
papeže učitele církve 

  

Středa 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa   

Čtvrtek 12. 11. Památka sv. Josafata, 
biskupa a mučedníka 

17,00 Za posvěcení kněží, Boží pomoc, 
ochranu a dary Ducha svatého.  

Pátek 13. 11. Památka sv. Anežky České, 
panny 

  

Sobota 14. 11. SLAVĚTICE 17,00 Za rodinu Karla Dobrovolného, 
rodinu Fišerovu, živou a zemřelou 
přízeň a duše v očistci. 

Neděle 15. 11. 33. neděle v mezidobí 9,30 Za Jaroslavu Součkovu a rodiče. 
 

Společná pobožnost za zemřelé na hřbitově letos nebude. 
 

Modleme se růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednotit se 

můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hod.  Lze se připojit také k výzvě 

Biskupa Vojtěcha a citelně se postit čtyři po sobě jdoucí středy. (11., 18. a 25. listopadu  

a  2. prosince.) 
 

Kostel v Dalešicích bude v listopadu otevřen k modlitbě každý den od 15.00 hod. do 17.00 

hod. Navíc každý čtvrtek od 15.00 hod. do 16.55 hod. bude kostel otevřen k soukromé 

adoraci před Nejsvětější Svátostí. Během adorace od 15.00 hod. do 16.30 hod. je možnost 

požádat o svátost smíření. V 15.30 hod a v 16.25 hod. se bude také podávat svaté přijímání. 
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání bude též v neděli v 16.30 hod.  

Od 16.00  je v neděli rovněž adorace zakončená podáváním sv. přijímání. 
 

Návštěvy nemocných jsou možné jen po předchozí domluvě. 
 

K dispozici jsou stolní kalendáře pro rok 2021. Letos bude do každé rodiny dán jeden 

kalendář zdarma. Pokud chcete kalendářů víc, napište na e-mail dalesice@dieceze.cz nebo 

zavolejte na číslo 734286494. Cena kalendáře navíc je 60,- Kč. 
 

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 
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WPOŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 8. 11. 32. neděle v mezidobí 8,00 Za Aloise a Alenu Kratochvílovy, 

dvoje rodiče, Lubomíra Runkase  

a celou přízeň. 

Pondělí 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské 
baziliky 

  

Úterý     10. 11. Památka sv. Lva Velikého, 
papeže učitele církve 

17,00 Za Josefa Floriana, sestru, švagra, 

dvoje rodiče, celou přízeň a dvo. 

Středa 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa 8,00 Na úmysly Oblastní charity Třebíč. 

Čtvrtek 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa 
a mučedníka 

  

Pátek 13. 11. Památka sv. Anežky České, 
panny 

17,00 Za Jarmilu a Karla Pokorných, 

dvoje rodiče a sourozence. 

Sobota 14. 11.    

Neděle 15. 11. 33. neděle v mezidobí 8,00 Za Josefa Sourala, za posilu 

v nemoci a za Boží požehnání. 
 

Společná pobožnost za zemřelé na hřbitově letos nebude. 
 

Modleme se růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednotit se 

můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hod.  Lze se připojit také k výzvě 

Biskupa Vojtěcha a citelně se postit čtyři po sobě jdoucí středy. (11., 18. a 25. listopadu  

a  2. prosince.) 
 

Kostel ve Valči je v listopadu otevřen k modlitbě „po mříž“každý den od 8.00 hod. do 17.00 

hod. Navíc každý pátek od 15.00 hod. do 16.55 hod. bude kostel otevřen k soukromé 

adoraci před Nejsvětější Svátostí. Během adorace od 15.00 hod. do 16.30 hod. je možnost 

požádat o svátost smíření. V 15.30 hod a v 16.25 hod. se bude také podávat svaté přijímání. 
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání  ve Valči je též v úterý v 16.25 hod. a v neděli  

v 15.30 Od 15.00  je v neděli rovněž možnost adorace zakončená právě podáváním  

sv. přijímání. 
 

Kaple sv. Floriána v Dolních Vilémovicích je otevřena k soukromé modltbě každý čtvrtek 

od 15.30 hod. do 17.00 hod. V 16.00 hod. je zde možnost přistoupit ke sv. přijímání. 
 

Návštěvy nemocných jsou možné jen po předchozí domluvě. 
 

K dispozici jsou stolní kalendáře pro rok 2021. Letos bude do každé rodiny dán jeden 

kalendář zdarma. Pokud chcete kalendářů víc, napište na e-mail valec@dieceze.cz nebo 

zavolejte na číslo 734286494. Cena kalendáře navíc je 60,- Kč. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC
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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 8. 11. 32. neděle v mezidobí 11,00 Za Františka Jelínka, syna Jiřího, 

rodiče, celou rodinu, za rodinu 

Šulovu a Vejtasovu. 

Pondělí 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské 
baziliky 

  

Úterý     10. 11. Památka sv. Lva Velikého, 
papeže učitele církve 

  

Středa 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa 17,00 Za Zdeňka Holase, rodiče a celou 

rodinu a za rodinu Pošvářovu  

a manžele Blísovy. 

Čtvrtek 12. 11. Památka sv. Josafata, 
biskupa a mučedníka 

  

Pátek 13. 11. Památka sv. Anežky České, 
panny 

  

Sobota 14. 11.    

Neděle 15. 11. 33. neděle v mezidobí 11,00 Za farníky. 
 

Společná pobožnost za zemřelé na hřbitově letos nebude. 
 

Modleme se růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednotit se 

můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hod.  Lze se připojit také k výzvě 

Biskupa Vojtěcha a citelně se postit čtyři po sobě jdoucí středy. (11., 18. a 25. listopadu  

a  2. prosince.) 
 

Kostel v Lipníku bude v listopadu otevřen k modlitbě a k adoraci před Nejsvětější svátostí 

každou středu od 15.00 hod. do 16.55 hod. Během adorace od 15.00 hod. do 16.30 hod. je 

možnost požádat o svátost smíření. V 15.30 hod a v 16.25 hod. se bude také podávat svaté 

přijímání. 
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání bude dnes i příští neděli ve 14.30 hod.  

Od 14.00  je v neděli rovněž adorace zakončená právě podáváním sv. přijímání. 
  
Návštěvy nemocných jsou možné jen po předchozí domluvě. 
 

K dispozici jsou stolní kalendáře pro rok 2021. Letos bude do každé rodiny dán jeden 

kalendář zdarma. Pokud chcete kalendářů víc, napište na e-mail lipnik@dieceze.cz nebo 

zavolejte na číslo 734286494. Cena kalendáře navíc je 60,- Kč. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 

mailto:lipnik@dieceze.cz

