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OHLÁŠKY FARNOSTÍ DALEŠICE, 

LIPNÍK U HROTOVIC A VALEČ U HROTOVIC 

31. ŘÍJNA – 7. LISTOPADU 2021 

Neděle 

31. 10. 

31. neděle 
v mezidobí 

Valeč 
(výr. posv. k.) 

8,00 Za farníky 

Dalešice 9,30 Za Lubomíru Potůčkovu 

Lipník 
(výr. posv. 

kostela) 
11,00 

Za Stanislava a Marii Pokorných a za 

rodinu Matouškovu, rodinu Cahovu a 

Růženu Kroutilovu 

Pondělí 
1. 11. 

Slavnost Všech 
svatých 

Dalešice 16,30 Na úmysl dárce 

Valeč 17,45 
Za živou a zemřelou rodinu Krátkých a 

Chládkovu 

Lipník 19,00 
Za rodiče Livinských, syna Josefa, duše 

v očistci a za Františka Vávru 

Úterý 

2. 11. 

Vzpomínka na 
všechny věrné 

zemřelé 

Dalešice 
(sv. kříže) 

16,30 Za všechny zemřelé 

Valeč 17,45 Na úmysl papeže Františka 

Lipník 19,00 
Za Františka Slatinského, manželku, syna 

Františka, za rodiče Nedvědických a za 

Jaroslava a Josefa Cejpkovy 

Středa 

3. 11. 
 Valeč 8,00 Za zemřelé dobrodince kostela a farnosti 

Čtvrtek 

4. 11. 

Památka sv. Karla 
Boromejského, 

biskupa 
Dalešice 17,00 

 

Pátek 

5. 11. 
1. pátek v měsíci Valeč 17,00 

Dětská mše svatá 

Za Jarmilu a Karla Pokorných, dvoje 

rodiče a sourozence 

Sobota 

6. 11. 
 

Hluboké 
Mašůvky 

17,00 Mariánská pouť 1. listopadové soboty 

Neděle 

7. 11. 

32. neděle 
v mezidobí 

Valeč 8,00 
Za Lubomíra Runkase, rodiče 

a sourozence, Aloise a Alenu 

Kratochvílovy a celou přízeň  

Dalešice 9,30 Za farníky 

Lipník 11,00 
Za Františka Jelínka, syna Jiřího, rodiče 

a celou rodinu a za rodinu Šulovu 

a Vejtasovu 

Dnes odpoledne proběhnou na hřbitovech našich farností pobožnosti za zemřelé: 14:00 v Dalešicích, 

15:00 v Lipníku a 16:00 ve Valči. 

Prosím o pomoc se zajištěním kostelnické služby ve Valči, setkání zájemců proběhne po „dušičkové“ 

pobožnosti ve farním kostele ve Valči.  
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Sbírky minulé neděle na podporu misií a činnost misionářů: Valeč 20.000,-, Dalešice 13.000,- a 

Lipník 4.000,-. Pán Bůh zaplať za vaše dary! 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci: Z důvodu trvající pandemie a s ní spojených opatření 

zůstávají v platnosti pravidla pro získávání odpustků z listopadu 2020. Návštěvu kostela či kaple 

v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé spojenou s modlitbou Otče náš a Věřím lze na základě 

svobodné volby přesunout na kterýkoli den v rámci měsíce listopadu. Návštěvu hřbitova spojenou 

s modlitbou za zemřelé ve dnech 1.-8. listopadu je možné přesunout na jiných až osm dnů v rámci 

měsíce listopadu, přitom nemusejí následovat bezprostředně za sebou. Tímto způsobem mohou 

křesťané získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Obvyklé tři podmínky (zpověď, svaté 

přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) zůstávají v platnosti. 

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

Lipník, v pátek ve farnostech Dalešice a Valeč. 

Páteční adorace NSO bude v zimním čase začínat v 15:30. 

V sobotu 6. listopadu nebudeme pro malý zájem vypravovat autobus na pouť 1. soboty do Hlubokých 

Mašůvek.  

Udělení svátosti křtu: V neděli 7.11. ve 12:00 ve farním kostele v Lipníku přijmou křest Petr a Pavel 

Řezníčkovi. 

Dne 20. listopadu proběhne v ostravské Torax Areně večer chval v rámci projektu Godzone tour 

2021. Pozvání je určené zvláště mladým lidem. V případě zájmu se zapisujte do připraveného archu. 

V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendáře na rok 2022. Cena za kus je 60,- Kč. 
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