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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 19. 1. 2. neděle v mezidobí 8,00 Za farníky. 

Pondělí 20. 1.    

Úterý     21. 1.  Památka sv. Anežky, panny  
a mučednice 

17,00 Za mír, pokoj a usmíření v rodině. 

Středa 22. 1.  7,00 Za jednotu a porozumění mezi křesťany. 

Čtvrtek 23. 1.    

Pátek 24. 1. Památka sv. Františka 
Saleského, biskupa a učitele 
církve 

17,00 Dětská mše svatá  
Za Jaroslava Nedomu, manželku 

Ludmilu, celou živou a zemřelou rodinu 

Štěpánkovu, Nedomovu a Sekničkovu. 

Sobota 25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla  
DOLNÍ VILÉMOVICE 

17,00 Za rodinu Mácovu, Malachovu  

a Vrbkovu. 

Neděle 26. 1. 3. neděle v mezidobí 
Neděle Božího slova 

8,00 Za Marii Řezáčovu, manžela, rodiče 

Nováčkovy a Staňkovy. 
 

Dnes odpoledne v 16.00 hod. se v kostele sv. Petra a Pavla v Dalešicích uskuteční koncert 

ţáků a učitelů ZUŠ Moravské Budějovice. Výtěţek z dobrovolného vstupného bude určen 

na opravu kostelní věţe. Všichni jste srdečně zváni. 
 

Farní sportování: florbal – neděle od 18.30 hod. a volejbal – středa od 20.00 hod. 
 

Pokračuje týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, pamatujte na tento úmysl i ve 

svých modlitbách. 
 

Ve středu ráno bude zde v kostele mše svatá uţ v 7.00 hod. 
 

Ve čtvrtek po mši svaté je cca v 18.00 hod. na dalešické faře náboţenství pro dospělé. 
 

V pátek po dětské mši svaté je ministrantská schůzka, zváni jsou všichni i začínající 

ministranti. 
 

Příští neděli zde bude slouţit mši svatou novokněz a v současnosti kaplan v Ţarošicích 

Štěpán Trčka. Po mši svaté udělí všem novokněţské poţehnání. 
 

Spojené farnosti Valeč, Dalešice, Lipník a Koněšín pořádají 9. února 2020 v Koněšíně 

dětský karneval. Podrobnosti jsou na plakátech. Moc prosíme o pomoc s cenami do 

tomboly. 
 

Tábor v Orlických horách má nový termín. Letos se koná od neděle 2. srpna do soboty  

15. srpna. Moc prosím o šíření této informace. 

 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


