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OHLÁŠKY FARNOSTÍ DALEŠICE, 

LIPNÍK U HROTOVIC A VALEČ U HROTOVIC 

24. – 31. ČERVENCE 2022 

Neděle 

24. 7. 

17. neděle v 
mezidobí 

Valeč 8,00 
Za živou a zemřelou rodinu Cahovu, 

Malachovu a Pekárkovu 

Dalešice 9,30 
Za zaměstnance i klienty charity a 

charitní dílo církve 

Lipník 11,00 Za farníky 

Pondělí 
25. 7. 

Svátek sv. Jakuba, 
apoštola 

   

Úterý 

26. 7. 

Památka sv. 
Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie 

Valeč 10,00 Za Stanislavu Havelkovou (zádušní)  

Středa 

27. 7. 

Památka sv. Gorazda 
a druhů 

   

Čtvrtek 

28. 7. 
 Dalešice 18,00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním 

Pátek 

29. 7. 

Památka sv. Marty, 
Marie a Lazara 

Valeč 18,00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním 

Sobota 

30. 7. 
    

Neděle 

31. 7. 

18. neděle v 
mezidobí 

Valeč 8,00 Za farníky 

Dalešice 9,30  

Lipník 11,00 

Za Bohumíra Treteru, rodiče, sourozence, 

jejich rodiny, za Antonína Wanie, dvě 

manželky, syna Antonína a za celou 

zemřelou přízeň Wanie a Treterovu 

Večer v 18:30 pro zájemce v tělocvičně ZŠ Valeč fotbal. 

Dnes 24.7. mohou mimořádně získat plnomocný odpustek za obvyklých podmínek (svátost smíření, 

sv. přijímání a modlitba na úmysly sv. otce): staří a nemocní, kteří budou sledovat přenos papežské 

mše z Vatikánu a své modlitby, bolesti a obtíže života obětují milosrdnému Bohu; a ostatní věřící, 

kteří věnují příhodný čas tomu, že osobně nebo za pomoci komunikačních prostředků navštíví staré 

sestry a bratry, kteří se nacházejí v nouzi či obtížích (nemocné, opuštěné, nemohoucí aj.). 

Farnost Lipník zve na oslavy lipnického rodáka a 9. českobudějovického biskupa Mons. Josefa 

Hloucha, kandidáta blahořečení. V letošním roce si připomínáme 120 let od jeho narození, 75 let 

biskupského svěcení, 50 let od jeho smrti. 14. srpna v 11:00 proběhne slavnostní bohoslužba, na niž 

přijal pozvání o. biskup Vlastimil Kročil. Odpoledne od 14:30 bude ve farním kostele adorace spojená 

se svátostným požehnáním, na ně naváže přednáška o biskupu Hlouchovi a koncert SGS Brno. 

Do 15. září je možné se přihlásit na Teologický kurz pořádaný biskupstvím brněnským, který bude 

zahájen v říjnu 2022. Kurz je nezbytný pro budoucí katechety, vhodný pro akolyty, lektory či vedoucí 

různých společenství a užitečný pro všechny, kdo si chtějí rozšířit náboženské vzdělání. 
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