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OHLÁŠKY FARNOSTÍ DALEŠICE, KONĚŠÍN, 

LIPNÍK U HROTOVIC A VALEČ U HROTOVIC 

18. – 26. ÚNORA 2023 

Sobota 

18. 2. 
 Lipník 18,00 

Za Libuši a Jaroslava Smutných, 

rodiče, sourozence a celou rodinu 

Neděle 

19. 2. 

7. neděle v 
mezidobí 

Valeč 8,00 Za rodiče Benešovy a dceru 

Dalešice 9,30 Za farníky 

Koněšín 11,00 

Za Josefa a Boženu Svobodovy, rodiče 

a sourozence, za Františka 

Dobrovolného a rodiče, za Bohumíra 

a Ludmilu Nováčkovy a dvoje rodiče 

Pondělí 
20. 2. 

    

Úterý 

21. 2. 

Památka sv. Petra 
Damianiho, biskupa 

   

Středa 

22. 2. 
Popeleční středa 

Dalešice 16,30 

Za Marii a Janu Divišovy, rodinu 

Heimlichovu a Cafourkovu, za rodinu 

Coufalovu, Boháčkovu a duše v očistci 

Valeč 17,45 Za Jiřího Eliáše 

Lipník 19,00 
Za rodinu Jedounovu, Smutnou, syna, 

celou přízeň a za Jarušku Čermákovu, 

Hedviku Nováčkovu a duše v očistci 

Čtvrtek 

23. 2. 

Památka 
sv. Polykarpa, 

biskupa a mučedníka 

Koněšín 16,30 

Za rodinu Širůčkovu a Matějkovu, za 

duše v očistci a za Boží pomoc 

a ochranu pro živou rodinu 

Dolní 
Vilémovice 

18,00 
Za Josefa Grunta a celou rodinu 

Gruntovu, Mityskovu a Brabcovu 

Pátek 

24. 2. 
 

Koněšín 8,00 Za bohoslovce a nová kněžská povolání 

Valeč 17,00 
Za Stanislava Bobka, bratry, rodiče 

a rodinu Ondráčkovu 

Sobota 

25. 2. 
 Lipník 18,00 

Za Františka Zacha, za živé a zemřelé 

příbuzné a známé a za nenarozené děti 

Neděle 

26. 2. 
1. neděle postní 

Valeč 8,00 
Za Marii Řezáčovu, manžela a rodiče 

Staňkovy 

Dalešice 9,30  

Koněšín 11,00 Za farníky 

V neděli večer od 18:30 je možnost zahrát si v tělocvičně ZŠ Valeč fotbal. 

Ve středu tohoto týdne vstoupíme do doby postní, je to období přípravy na Velikonoce a příležitost 

k obrácení srdce k Bohu. Popeleční středa je dnem přísného půstu, který zavazuje každého křesťana 

staršího 14 let ke zdrženlivosti od masa a každého dospělého křesťana do 60 let věku k půstu újmy, 

tj. jen jednou za den se lze najíst dosyta. 
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Pro dobu postní jsou k dispozici „postničky“ k almužně jako jedné z forem postního sebezáporu. 

V pátek 24.2. proběhne adorační den ve farnosti Koněšín, který zahájíme mší svatou v 8:00. Na závěr 

mše svaté bude vystavena NSO až do 15:00. Zapisujte se prosím do připraveného archu k modlitbě a 

ke stráži u NSO. Při modlitbě v kostele pamatujme především na bohoslovce, kteří se za naši farnost 

v daný den modlí, a prosme o nová kněžská povolání. 

V pátek přede mší svatou ve Valči bude křížová cesta v 16:30. Od 1. neděle postní se budou křížové 

cesty konat: o nedělích ve farních kostelech vždy ve 14:00, v Koněšíně ve 14:30, ve čtvrtek v 17:30 

přede mší v Dalešicích a v pátek ve Valči s dětmi v 16:30. 

V sobotu 4.3. se uskuteční ve Valči postní duchovní obnova s názvem „Naději sklízet, naději 

rozsévat“, kterou povede P. Vladimír Záleský, farář ve Žďáru nad Sázavou-II. Začátek bude ve 14:00 

v klubovně na faře. Více informací na plakátu. 

Na vývěsce se nachází Farní pastorační plán pro následující čtyři měsíce obsahující termíny 

nejdůležitějších pobožností a akcí. Zveřejněn je také výkaz o hospodaření v uplynulém roce 2022. 

Diecézní centrum mládeže pod záštitou brněnského biskupství rozjíždí modlitební projekt „Adoptuj 

si kněze“ určený všem věkovým kategoriím, ve kterém každému zájemci bude přidělen kněz naší 

diecéze, za něhož se modlí určitou modlitbu. Více informací na webu biskupstvi.cz. 

Termíny farních letních táborů na TZ Junior ve Štítarech: 

Tábor pro rodiny s dětmi – 9.-15. července 

Tábor pro menší děti – 23.-29. července 
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