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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 22. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA 
KRÁLE 

11,00 Za Věru Vrbkovu, dvoje rodiče, 

celou rodinu a za Marii Fialovu  

a Aloise Neumanna. 

Pondělí 23. 11.    

Úterý     24. 11.  Památka sv. Ondřeje Dung 
Laca, kněze a druhů mučedníků 

  

Středa 25. 11. Sv. Kateřiny Alexandrijské 17,00 Za všechny pronásledované pro víru. 

Čtvrtek 26. 11.    

Pátek 27. 11.    

Sobota 28. 11.    

Neděle 29. 11. 1. neděle adventní   
 Cyklus B 

11,00 Za Jana Mikeše a za rodiče 

Skoumalovy, Mikešovy, Jindřicha 

Zahrádku a Aloise Berouna. 
 

S platností od pondělí 23. listopadu 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně  

20 osob. Od pondělí 23. listopadu 2020 mohou navštěvovat bohoslužby ti, na jejichž úmysl 

je mše svatá sloužena. Ti rovněž můžou přizvat tolik osob kolik se vejde do povolených 20 

účastníků bohoslužeb. Pro ostatní platí nadále dispenz od osobní účasti na nedělní mši. 
 

Kostel v Lipníku je v listopadu otevřen k modlitbě a k adoraci před Nejsvětější svátostí ještě 

tuto 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. Využijte tohoto posledního týdne k získání plnomocných odpustků pro duše 

v očistci. 
 

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

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

Ve středu 25. listopadu 2020 se již potřetí uskuteční mezinárodní iniciativa Červená středa, 

jejímž smyslem je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru. 

Prosím, pamatujte na to ve svých modlitbách a středeční půst, k němuž nás vybízí biskup 

Vojtěch, můžete obětovat i na tento úmysl. Více na internetových stránkách farnosti. 
 

Příští neděli při mši svaté bude žehnání adventních věnců. Věnce můžete nosit do kostela 

v neděli od 10.30 hod. a vzít si  je lze přímo v neděli po mši nebo mezi 14.00 do 14.40 hod.  
 

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

prosím, napište své úmysly na lístečky a buď je přineste do kostela, nebo předejte panu 

Pavlu Nováčkovi. Úmysly můžete poslat i e-mailem na adresu PavkaNovacek@seznam.cz 

Napište na lísteček či do e-mailu i svůj kontakt a zpětně Vám bude napsáno nebo 

zavoláno, kdy přesně bude mše svatá odsloužena. Děkuji za pochopení.  
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  

          

          LIPNÍK U HROTOVIC 

https://email.seznam.cz/#compose?to=PavkaNovacek%40seznam.cz


Farář: Mgr. Michal Seknička;Telefon: 734 286 494; E-mail: valec@dieceze.cz; 
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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 22. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA 
KRÁLE 

8,00 Za farníky. 

Pondělí 23. 11.  7,30 Za duše zemřelých kněží. 

Úterý     24. 11.  Památka sv. Ondřeje Dung 
Laca, kněze a druhů mučedníků 

17,00 Za Josefa Paláta, manželku, 

rodiče, švagra a bratra. 

Středa 25. 11. Sv. Kateřiny Alexandrijské   

Čtvrtek 26. 11.    

Pátek 27. 11.  17,00 Za rodinu Hanzlovu a Urbánkovu. 

Sobota 28. 11.  17,00 Za pronásledované křesťany. 

Neděle 29. 11. 1. neděle adventní 
Cyklus B 

8,00 Za Bohumila a Miladu Dusíkovy, 

rodinu, Milenu Palátovu a Zdeňka 

Chládka. 
 

S platností od pondělí 23. listopadu 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně  

20 osob. Od pondělí 23. listopadu 2020 mohou navštěvovat bohoslužby ti, na jejichž úmysl 

je mše svatá sloužena. Ti rovněž můžou přizvat tolik osob kolik se vejde do povolených 20 

účastníků bohoslužeb. Pro ostatní platí nadále dispenz od osobní účasti na nedělní mši. 
 

Kostel ve Valči je do konce listopadu otevřen k modlitbě „po mříž“každý den od 8.00 hod. 

do 17.00 hod. Každý pátek od 15.00 hod. do 16.55 hod. je kostel otevřen k soukromé 

adoraci před Nejsvětější Svátostí. Během adorace od 15.00 hod. do 16.30 hod. můžete 

požádat o svátost smíření. V 15.30 a v 16.25 hod. se také podává svaté přijímání.Využijte 

tohoto posledního týdne k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. 
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání  ve Valči je též v  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 bude otevřena k soukromé modlitbě ještě tento 

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

Ve středu ráno mše svatá není, ale mimořádně je ještě v pondělí ráno v 7.30 hod. 

a v sobotu v 17.00 hod. s nedělní platností. Při sobotní večerní a nedělní mši svaté se 

budou žehnat adventní věnce. Adventní věnce můžete nosit do kostela v sobotu od 16.00 

hod. do 16.55 hod. nebo v neděli od 7.30 hod. do 7.55 hod. Věnce si můžete vyzvednout 

odpoledne od 15.00 hod. až do 15.45. hod, nebo u mříže po zbytek neděle a celé pondělí. 
 

Ve středu 25. listopadu 2020 se již potřetí uskuteční mezinárodní iniciativa Červená středa, 

jejímž smyslem je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru. 

Prosím, pamatujte na to ve svých modlitbách a středeční půst, k němuž nás vybízí biskup 

Vojtěch, můžete obětovat i na tento úmysl. Více na internetových stránkách farnosti. 
 

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.  

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC

mailto:valec@dieceze.cz


Farář: Mgr. Michal Seknička;Telefon: 734 286 494; E-mail: valec@dieceze.cz; 

Internetové stránky farnosti: http://farnostvalec.cz 

 

 

 
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 22. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA 
KRÁLE 

9,30 
 

Za Libuši a Františka Juránkovy, 

celou rodinu, za Boženu a Julii 

Coufalovy a jejich rodiny. 

Pondělí 23. 11.    

Úterý     24. 11.  Památka sv. Ondřeje Dung 
Laca, kněze a druhů mučedníků 

  

Středa 25. 11. Sv. Kateřiny Alexandrijské   

Čtvrtek 26. 11.  17,00 Za Josefa Kováře, manželku, 
rodiče, sourozence, za živou  
i zemřelou rodinu Kovářovu, 
Jašovu a uzdravení z nemoci. 

Pátek 27. 11.    

Sobota 28. 11.    

Neděle 29. 11. 1. neděle adventní - Cyklus B 9,30 Za farníky. 
 

S platností od pondělí 23. listopadu 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně  

20 osob. Od pondělí 23. listopadu 2020 mohou navštěvovat bohoslužby ti, na jejichž úmysl 

je mše svatá sloužena. Ti rovněž můžou přizvat tolik osob kolik se vejde do povolených 20 

účastníků bohoslužeb. Pro ostatní platí nadále dispenz od osobní účasti na nedělní mši. 
 

Kostel v Dalešicích je do konce listopadu otevřen k modlitbě každý den od 15.00 hod. do 

16.30 hod. Navíc je tento čtvrtek od 15.00 hod. do 16.55 hod. 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. 

Využijte tohoto posledního týdne k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. 
 

Možnost přistoupit ke svatému přijímání bude ještě tuto a příští neděli v 16.30 hod.  

Od 16.00  je v neděli adorace zakončená právě podáváním sv. přijímání. 
 

Ve středu 25. listopadu 2020 se již potřetí uskuteční mezinárodní iniciativa Červená středa, 

jejímž smyslem je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru. 

Prosím, pamatujte na to ve svých modlitbách a středeční půst, k němuž nás vybízí biskup 

Vojtěch, můžete obětovat i na tento úmysl. Více na internetových stránkách farnosti. 
 

V neděli při mši svaté bude žehnání adventních věnců. Věnce můžete nosit do kostela buď 

v sobotu mezi 15.00 hod a 16.30 hod. nebo v neděli mezi 9.00 hod. a 9.25 hod. Vyzvednout 

si je můžete buď přímo v neděli od 15.00 do 16.30 hod. nebo v pondělí ve stejném čase. 
 

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

prosím, napište své úmysly na lístečky a buď je přineste do kostela, nebo předejte paní 

Janě Kovářové. Úmysly můžete poslat i e-mailem na adresu honzina.k@seznam.cz. 

Napište na lísteček či do e-mailu i svůj kontakt a zpětně Vám bude napsáno nebo 

zavoláno, kdy přesně bude mše svatá odsloužena. Děkuji za pochopení.  
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

  

               DALEŠICE 

 

https://email.seznam.cz/#compose?to=honzina.k%40seznam.cz

