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OHLÁŠKY FARNOSTÍ DALEŠICE, 

LIPNÍK U HROTOVIC A VALEČ U HROTOVIC 

10. – 17. DUBNA 2022 

Neděle 

10. 4. 

Květná (pašijová) 
neděle 

Valeč 8,00 
Za Marii Staňkovou, Jana a Žofii 

Dobrovolných a syna Jana 

Dalešice 9,30 Za farníky 

Lipník 11,00 

Za Rudolfa a Růženu Šabatovy, rodiče, 

celou přízeň a za Antonína Dennera, 

sestry, celou rodinu Dennerovu a za 

rodiče Bartuškovy 

Pondělí 
11. 4. 

Pondělí Svatého 
týdne 

  
 

Úterý 

12. 4. 
Úterý Svatého týdne Valeč 18,00 

Za rodinu Šmerdovu, Bártovu a Žanetu 

Kuchaříkovu a rodinu Kunceovu 

Středa 

13. 4. 
Středa Svatého týdne Lipník 19,00 

Za Zdeňka Holase, rodiče, celou rodinu 

a za rodinu Pošvářovu a manžele 

Blísovy 

Čtvrtek 

14. 4. 
Zelený čtvrtek 

Dalešice 17,00 

Za Františka Novotného, rodiče, 

sourozence, živou i zemřelou rodinu 

Novotných, Eisovu a Kovářovu 

Valeč 19,00 
Za Miloslavu a Petra Konečných, 

Milenu Svobodovu a za zemřelou 

rodinu Plíškovu a duše v očistci 

Pátek 

15. 4. 
Velký pátek 

Dalešice 17,00 
Křížová cesta (16:30) 

Velkopáteční obřady 

Valeč 17,00 
Křížová cesta (16:30) 

Velkopáteční obřady 

Sobota 

16. 4. 
Bílá sobota 

Dalešice 19,30 
Za Jana Diviše, dceru, rodiče Divišovy 

a Potůčkovy a duše v očistci 

Valeč 21,30 
Za ukončení všech válek, usmíření 

národů a spásu lidí padlých ve válce 

Neděle 

17. 4. 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 

Valeč 8,00 
Za Zdeňka Řezáče, sestru, rodiče a 

rodiče Zikmundovy a živou přízeň 

Dalešice 9,30 
Za Rudolfa a Vojtěšku Svobodovy, 

syna, snachu, celou rodinu Svobodovu, 

Pekárkovu a Buršíkovu 

Lipník 11,00 Za farníky 

Pobožnosti křížové cesty proběhnou: v neděli v 14:00 ve farních kostelech, ve středu v 16:00 v kapli 

v D. Vilémovicích a v pátek v 16:30 v Dalešicích i ve Valči. 

V neděli večer v 18:30 pro zájemce v tělocvičně ZŠ Valeč florbal, ve středu v 20:00 volejbal. 

Veliké díky za pomoc s pátečním úklidem farního kostela v Lipníku před velikonočními svátky. 
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Příležitost k přijetí svátosti smíření před Velikonocemi bude ještě v pondělí od 17:00 v Hrotovicích, 

v úterý přede mší svatou ve Valči a ve středu dopoledne v kostele sv. Martina v Třebíči či před večerní 

mší svatou v Lipníku. 

K přijetí svátosti smíření vyzývám všechny, kteří chtějí po Velikonocích přijmout svátost nemocných, 

jež bude hromadně udělována při mši svaté: v Dalešicích ve čtvrtek 21.4., ve Valči v sobotu 23.4. a 

v Lipníku v neděli 24.4. 

Během Velikonočního třídenní až do konce dubna je možné přinášet do sakristií kostelů postní 

kasičky s našetřenými penězi, které budou poskytnuty na charitní projekty. 

Bude-li dostatečný zájem, je možné zajistit farní autobus pro dopravu na bohoslužbu Zeleného čtvrtku 

a obřadů Velkého pátku do Valče. Případný odjezd z Lipníku ve čtvrtek v 18:25, v pátek v 16:25. 

Velký pátek je den přísného postu, který zavazuje každého křesťana staršího 14 let ke zdrženlivosti 

od masa a každého dospělého křesťana do 60 let věku půstem újmy, tj. jen jednou za den se lze najíst 

dosyta. 

Při Velkopátečních obřadech a během adorace u Božího hrobu v sobotu dopoledne ve Valči a 

v Dalešicích bude možnost přispět do sbírky na Boží hrob v Jeruzalémě. Rozpis na adorace je 

k dispozici. 

Na obnovu křestních slibů o Velikonoční vigilii si můžete přinést své křestní svíce. 

V neděli za týden při mši svaté budou požehnány velikonoční pokrmy – beránci, vajíčka, mazance aj. 

Sbírky Velikonoční neděle budou určeny na pokrytí plánovaných oprav. 

Prosím také o pomoc s květinovou výzdobou, máte-li na zahrádce rozkvetlé květiny, nebojte se 

nabídnou je k výzdobě kostela, aby posloužily ke chvále Stvořitele. Je možné kontaktovat mě nebo 

přímo Veroniku Veselou, která má výzdobu na starost. Zároveň jsou období, kdy moc květin nekvete, 

tehdy je potřebné květiny nakupovat, proto je možné přispět také finančně na nákup řezaných květin. 

Při plánování letních prázdnin prosím pamatujme na termíny farních letních táborů: 

Tábor pro rodiny s dětmi ve Štítarech – 10.-16. července 

Tábor pro menší děti ve Štítarech – 24.-30. července 

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové – 9.-14. srpna 

Již je možné se přihlašovat na farní letní tábor pro menší děti ve Štítarech! Přihlášky jsou 

k rozebrání v kostelech či ke stažení na webových stránkách farností. 
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