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OHLÁŠKY FARNOSTÍ DALEŠICE, 

LIPNÍK U HROTOVIC A VALEČ U HROTOVIC 

26. ZÁŘÍ – 3. ŘÍJNA 2021 

Neděle 

26. 9. 

26. neděle v 
mezidobí 

Valeč  8,00 
Na poděkování za dar zdraví a za Boží 

požehnání v rodině 

Dalešice 9,30 Za farníky 

Lipník 11,00 

Za Karla Treteru, za Růženku Treterovu, 

rodiče, za rodiče Jičínských, syna, 3 vnuky, za 

celou zemřelou přízeň Treterovu a Jičínských, 

za rodiče Mikešovy a bratra Václava 

Pondělí 
27. 9. 

Památka sv. Vincence 
z Paula, kněze 

   

Úterý 

28. 9. 

Slavnost sv. 
Václava, 

mučedníka, 
hl. patrona českého 

národa  

Valeč 8,00 
Za Marii Chládkovu, dvoje rodiče, 

sestru a celou rodinu 

Dalešice 9,30 
Za Josefa Dufka, rodiče, sourozence, za 

rodinu Jašovu, dceru a syna a za rodinu 

Peterkovu 

Lipník 11,00 

Za biskupa Josefa Hloucha, za kněze 

Václava Čadu, Václava Večeřu, Václava 

Hloucha, za všechny kněze působící 

v naší farnosti a za Marii Brabcovu, 

Aloisii Urbánkovu a manžele Durdovy 

Středa 

29. 9. 

Svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela, 

archandělů 
Valeč 8,00 Za uzdravení dcery Anežky 

Čtvrtek 

30. 9. 

Památka sv. 
Jeronýma, kněze 
a učitele církve 

Dalešice 18,00 
Za Čestmíra Báru, bratry, rodiče, celou 

živou i zemřelou rodinu Buršíkovu a 

Bárovu 

Pátek 

1. 10. 

Památka sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše, 
panny a učitelky 

církve 

Valeč 18,00 

Dětská mše svatá 

 

Za dar zdraví pro dceru Marii 

Sobota 

2. 10. 

Památka sv. andělů 
strážných 

Valeč 11,00 
svatební obřad Michala Příhody a 

Elišky Novotné 

Neděle 

3. 10. 

27. neděle v 
mezidobí 

Valeč 8,00 
Za Josefa Čecha, rodinu Čechovu a 

Bobkovu 

Dalešice 
(výročí 

posvěcení 
kostela) 

9,30 

Za Marii Hájkovu, manžela, rodiče, 

bratry a švagrovou, za živou a zemřelou 

rodinu Jakoubkovu, Hájkovu a 

Kovářovu 

Lipník 11,00 Za farníky 
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Sbírka této neděle bude určena na pokrytí podílu farnosti do fondu PULS brněnské diecéze. 

Tělocvična ZŠ je k dispozici kolektivním sportům, dnes v 18:30 jste zváni na florbal, ve středu ve 

20:00 na volejbal. 

V tomto týdnu proběhnou pravidelné návštěvy nemocných a starších farníků: ve čtvrtek v Dolních 

Vilémovicích a ve farnosti Lipník, v pátek ve Valči, Třebenicích a ve farnosti Dalešice. 

V pátek zahájíme výuku náboženství na ZŠ Valeč, děti budou rozděleny na tři skupiny: 12:15-12:45 

pro 1.-3. třídu, 12:50-13:20 pro 4.-5. třídu a 13:25-13:55 pro 6.-9. třídu. 

Každý pátek od 16:00 je možnost adorace NSO v kostele ve Valči, na první pátek také s rozšířenou 

možností zpovídání od 17:00 do 17:55. Možnost zpovědi je i před každou další farní mší, pokud je 

kněz v lavici, nebojte se přijít a oslovit jej.  

V Dalešicích budou adorace před prvním pátkem spojené s litaniemi a svátostným požehnáním 

navazovat na čtvrteční mši svatou, páteční adorace v 19 hodin se již tedy konat nebudou. 

V Lipníku zavedeme krátkou adoraci spojenou se svátostným požehnáním vždy první neděli v měsíci 

na závěr farní mše svaté. 

Na páteční mši svatou naváže ministrantská schůzka, která se bude konat jednou za čtrnáct dnů. 

V pátek večer v 19:30 proběhne na faře setkání biřmovanců. 

Udělení svátosti křtu: V sobotu 2.10. v 15:00 přimou ve farním kostele v Dalešicích křest Tereza 

Konvalinová a Adam Marek Konvalina. V neděli 3.10. ve 12:00 přijme křest ve farním kostele 

v Lipníku Barbora Lucie Zemanová z Třebíče a ve 14:00 ve farním kostele ve Valči přijme křest 

Patrik Matouš Sedlák z Dolních Vilémovic. 

Poutní autobus na první říjnovou sobotu do Hlubokých Mašůvek pro malý zájem vypravovat 

nebudeme.  

V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendáře s názvem „Kaple a kříže“ na rok 2022. Cena za kus 

je 60,- Kč. 

V sobotu 9.10. od 14:00 se bude konat, pokud nám to počasí dovolí, na poli za farní zahradou 

Drakiáda, po níž bude možnost vyrábění v klubovně, opékání buřtů aj. Všichni jste srdečně zváni. 
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