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OHLÁŠKY FARNOSTÍ DALEŠICE, 

LIPNÍK U HROTOVIC A VALEČ U HROTOVIC 

27. ÚNORA – 6. BŘEZNA 2022 

Neděle 

27. 2. 

8. neděle 
v mezidobí 

Valeč 8,00 
Za zemřelé rodiče Chvátalovy a celou 

živou přízeň 

Dalešice 9,30 Za farníky 

Lipník 11,00 
Za Miloslava Mácu, snachu Radku, za 

Helenu Urbánkovu, Zdeňka Vlčana a 

celou rodinu 

Pondělí 
28. 2. 

   
 

Úterý 

1. 3. 
 Valeč 17,00 

Za Stanislava Kloudu, rodiče a celou 

přízeň Kloudovu 

Středa 

2. 3. 
Popeleční středa 

Dalešice 16,30 
Za Marii Okřinovu, bratra, rodiče 

Divišovy a Okřinovy a za živou 

a zemřelou rodinu 

Valeč 17,45 Za Aloise a Anežku Okřinovy a dceru 

Lipník 19,00 
Za Josefa Javůrka, rodiče, sourozence 

a za rodinu Mikešovu, Pavlíkovu, 

Svobodovu a duše v očistci 

Čtvrtek 

3. 3. 
 Dalešice 17,00 

Za Františka Kováře, sestru a rodiče, za 

živou i zemřelou rodinu 

Pátek 

4. 3. 
1. pátek v měsíci Valeč 17,00 

Dětská mše svatá 

Za rodinu Hanzlovu a Urbánkovu a za 

živou a zemřelou přízeň 

Sobota 

5. 3. 
 Lipník 11,00 Za zemřelou Libuši Smutnou (zádušní) 

Neděle 

6. 3. 
1. neděle postní 

Valeč 8,00 
Za Aloise Novotného, Josefa a Marii 

Bártovy, živou a zemřelou rodinu 

Novotných, Bártovu a Šmardovu 

Dalešice 9,30 
Za Ludmilu Zadražilovu, manžela, dvoje 

rodiče, sestry, bratry a duše v očistci 

Lipník 11,00 Za farníky 

Při sbírkách „Haléř sv. Petra“ minulou neděli se vybralo: Valeč 10.550,- Kč; Dalešice 7.440,- Kč; 

Lipník 3.930,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 

Sbírka dnešní 8. neděle v mezidobí je z mimořádného rozhodnutí českých a moravských biskupů 

určená na pomoc Ukrajině a zabezpečení uprchlíků. Dary je možné posílat i přímo na účet Charity 

ČR – č.ú. 55660022/0800, s variabilním symbolem 104. Zároveň charita žádá o pomoc s nabídkou 

ubytování pro uprchlíky, více informací je na plakátku na vývěsce před kostelem.  

V neděli večer v 18:30 pro zájemce v tělocvičně ZŠ Valeč florbal, ve středu v 20:00 volejbal. 
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Ve středu tohoto týdne vstoupíme do doby postní, je to období přípravy na Velikonoce a příležitost k 

obrácení srdce k Bohu. Postní středa je dnem přísného postu, který máme v letošním roce na přání 

papeže Františka obětovat za Ukrajinu. Přísný půst 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.  

Pro dobu postní jsou k dispozici také postní kasičky k almužně jako jedné z forem zbožnosti. 

V případě jejich nedostatku lze využít i doma vyrobené kasičky. Příští neděli také zahájíme postní 

aktivitu určenou nejen dětem. Tak jak jsme se modlili za zastavení pandemie, můžeme se v době 

postní spojit každý tam, kde budeme, v modlitbě v 20:00 za mír na celém světě, ale zvlášť na Ukrajině. 

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

Lipník, v pátek ve farnostech Valeč a Dalešice. 

V pátek odpoledne nebude ve farním kostele ve Valči adorace NSO. 

V sobotu 5.3. prosím o pomoc s brigádou na faře. Je potřeba svázat hroutící se garáž a připravit menší 

pohostinku na novou podlahu, neboť ta stávající se propadá. Začátek brigády od 8:00. 

Dobou postní nás budou provázet křížové cesty, které se budou konat: o nedělích ve farních kostelech 

vždy ve 14:00, ve čtvrtek v Dalešicích v 16:30 a v Dolních Vilémovicích v 17:00, v pátek spolu 

s dětmi ve Valči v 16:30. 

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 
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