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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

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

Pondělí 16. 11.    

Úterý     17. 11.  Památka sv. Alţběty 
Uherské, řeholnice 

  

Středa 18. 11. Posvěcení římských bazilik 
sv. apoštolů Petra a Pavla 

  

Čtvrtek 19. 11.  17,00 Za Ladislava Kazatela, dvoje rodiče 
a za duše v očistci. 

Pátek 20. 11.    

Sobota 21. 11.    

Neděle 22. 11. SLAVNOST JEŢÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

9,30 
 

Za Libuši a Františka Juránkovy, 
celou rodinu, za Boženu a Julii 
Coufalovy a jejich rodiny. 

 

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, tři po sobě jdoucí středy. (18. a 25. 11. a  2. 12.) 
 

Kostel v Dalešicích bude v listopadu otevřen k modlitbě každý den od 15.00 hod. do 16.30 

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 adorace zakončená podáváním sv. přijímání. 
 

Mše svaté jsou nadále slouženy podle ohlášek, ale bez účasti lidu. 
 

Pokud ještě někdo chcete stolní kalendář pro rok 2021, napište na e-mail 

dalesice@dieceze.cz nebo zavolejte na číslo 734286494. Cena kalendáře je 60,- Kč. 
 

Již je možnost zapisovat úmysly mší svatých pro rok 2021. Protože je letos situace složitá, 

prosím, napište své úmysly na lístečky a přineste je do kostela nebo úmysly pošlete  

e-mailem na adresu dalesice@dieceze.cz. Napište na lísteček i svůj kontakt a zpětně Vám 

napíšu nebo zavolám kdy přesně bude mše svatá odsloužena. Děkuji za pochopení.  
 

V úterý 17. listopadu se symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezní na několik minut kostelní 

zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.  

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 
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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

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

a za Boží požehnání. 

Pondělí 16. 11.    

Úterý     17. 11.  Památka sv. Alţběty 
Uherské, řeholnice 

17,15 Za Anežku Chvátalovou, manžela, dvoje 

rodiče, sestry a syna. 

Středa 18. 11. Posvěcení římských bazilik 
sv. apoštolů Petra a Pavla 

8,00 Za nenarozené děti, jejich rodiče a za 

duše v očistci, které se provinili proti 

životu. 

Čtvrtek 19. 11.    

Pátek 20. 11.  17,00 Za Oldřicha Chromého, rodiče, sestru  

a bratra, Jana Nikodima, manželku, dvě 

dcery, rodinu Králíkovu, Arnošta 

Masopusta a celou přízeň. 

Sobota 21. 11. DOLNÍ VILÉMOVICE  17,00 Za Karla a Jarmilu Pokorných, celou 

přízeň a za rodinu Vašíčkovu. 

Neděle 22. 11. SLAVNOST JEŢÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

8,00 Za farníky. 

 

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, tři po sobě jdoucí středy. (18. a 25. 11. a  2. 12.) 
 

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. 
 

Mše svaté jsou nadále slouženy podle ohlášek, ale bez účasti lidu. 
 

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

v 15.30 hod. Od 15.00 hod.  je v neděli adorace zakončená právě podáváním sv. přijímání. 

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

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

Pokud ještě někdo chcete stolní kalendář pro rok 2021, napište na e-mail valec@dieceze.cz 

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

Již je možnost zapisovat úmysly mší svatých pro rok 2021. Protože je letos situace složitá, 

prosím, napište své úmysly na lístečky a přineste je do kostela, na faru nebo úmysly pošlete 

e-mailem na adresu valec@dieceze.cz. Napište na lísteček i svůj kontakt a následně Vám 

napíšu nebo zavolám kdy přesně bude mše svatá odsloužena. Děkuji za pochopení.  
 

V úterý 17. listopadu se symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezní na několik minut kostelní 

zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989. Mše svatá začne až v 17.15 hod. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC
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       POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

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

Pondělí 16. 11.    

Úterý     17. 11.  Památka sv. Alţběty 
Uherské, řeholnice 

  

Středa 18. 11. Posvěcení římských bazilik 
sv. apoštolů Petra a Pavla 

17,00 Za zastavení pandemie koronaviru  

u nás i ve světě a za všechny lékaře  

a zdravotníky. 

Čtvrtek 19. 11.    

Pátek 20. 11.    

Sobota 21. 11. Památka Zasvěcení Panny 
Marie v Jeruzalémě 

  

Neděle 22. 11. SLAVNOST JEŢÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

11,00 Za Věru Vrbkovu, dvoje rodiče, celou 

rodinu a za Marii Fialovu a Aloise 

Neumanna. 
 

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, tři po sobě jdoucí středy. (18. a 25. 11. a  2. 12.) 
 

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. 
 

Mše svaté jsou nadále slouženy podle ohlášek, ale bez účasti lidu. 
 

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

Od 14.00  je v neděli adorace zakončená právě podáváním sv. přijímání. 
 

Pokud ještě někdo chcete stolní kalendář pro rok 2021, napište na e-mail 

lipnik@dieceze.cz nebo zavolejte na číslo 734286494. Cena kalendáře je 60,- Kč. 
 

V úterý 17. listopadu se symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezní na několik minut kostelní 

zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.  

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 
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