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OHLÁŠKY FARNOSTÍ DALEŠICE, 

LIPNÍK U HROTOVIC A VALEČ U HROTOVIC 

3. – 10. DUBNA 2022 

Neděle 

3. 4. 
5. neděle postní 

Valeč 8,00 Za farníky 

Dalešice 9,30 
Za Jana Buchtelu, manželku, dvoje 

rodiče, za Josefa Ludvíka a rodiče, za 

Karla Pavlíčka a rodiče 

Lipník 11,00 
Za Bohumíra Svobodu a celou rodinu 

a za rodinu Šulovu a Vejtasovu 

Pondělí 
4. 4. 

Památka sv. Izidora, 
biskupa a uč. církve 

  
 

Úterý 

5. 4. 
 Valeč 18,00 

Za živou a zemřelou rodinu Machkovu 

a Štorkovu 

Středa 

6. 4. 
 

Valeč 8,00  

Lipník 19,00 

Za Antonína Janouška, manželku, rodiče 

a sourozence, za Václava Nováčka, 

manželku, dceru, vnuky, rodiče a za rodinu 

Vlčkovu, Vejmelkovu a Parkanovu 

Čtvrtek 

7. 4. 
 Dalešice 18,00 

Za Milušku a Františka Pavlíkovy 

a celou rodinu Pavlíkovu a Juránkovu 

Pátek 

8. 4. 
 

Valeč 15,00 Za zemřelou Janu Chládkovou (zádušní) 

Valeč 18,00 
Křížová cesta (17:30), dětská mše sv. 

Za rodinu Denemarkovu, Doležalovu a 

celou přízeň 

Sobota 

9. 4. 
 Slavětice 18,00 

Za Františka Teplana, rodiče, rodiče 

Mičutovy a duše v očistci 

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 

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

v D. Vilémovicích, ve čtvrtek v 17:30 v Dalešicích a v pátek v 17:30 křížová cesta s dětmi ve Valči. 

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

V pátek 8.4. od 16:00 proběhne v Lipníku jarní úklid kostela před Velikonocemi. Prosíme o pomoc. 

Páteční adorace NSO začne až v 17:00, nadále bude v letním čase od 16:30 a v zimním čase od 16:00 

do začátku mše svaté. 
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Setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem se bude konat v sobotu 9.4. v Brně na Petrově od 8:00, 

akce je určená pro mládež brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Více informací na webu 

mladez.biskupstvi.cz. 

Příležitost k přijetí svátosti smíření před Velikonocemi bude v sobotu 9.4.: Ve farnosti Lipník od 8:30 

do 9:00, s výpomocí počítá o. Jan Kovář. Ve Valči v časovém rozmezí 13:00–14:30 a v Dalešicích 

v čase 14:45–16:00, vypomůže o. Petr Václavek. Je možné také využívat příležitosti před každou mší 

svatou, případně po osobní domluvě. 

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. 

Na Květnou neděli budou žehnány ratolesti na připomínku Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. 

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 
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