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OHLÁŠKY FARNOSTÍ DALEŠICE, KONĚŠÍN, 

LIPNÍK U HROTOVIC A VALEČ U HROTOVIC 

22. – 30. ŘÍJNA 2022 

Sobota 

22. 10. 
 Lipník 18,00 

Za Zdeňku a Zdeňka Novákovy, rodiče, 

sourozence a za celou zemřelou přízeň 

Novákovu a Treterovu 

Neděle 

23. 10. 

30. neděle 
v mezidobí  

(misijní neděle) 

Valeč 8,00 
Za Františka Paláta, dvoje rodiče 

a celou přízeň 

Dalešice 9,30 Za farníky 

Koněšín 11,00 
Za misie církve, požehnání misionářům 

a ochotu lidí otevřít srdce evangeliu 

Pondělí 
24. 10. 

    

Úterý 

25. 10. 
 Valeč 18,00 

Za Františka Chvátala, manželku, dceru 

a dvoje rodiče; za Bronislava Valu, dceru 

Janičku, otce a celou živou i zemřelou 

rodinu Chvátalovu, Urbánkovu a Valovu 

Středa 

26. 10. 
 

Dolní 
Vilémovice 

18,00 Na poděkování za úrodu 

Čtvrtek 

27. 10. 
 

Koněšín 17,00 

Za rodiče Krškovy, vnuka, za rodiče 

Mrňovy, syna, dceru a zetě, za manžele 

Rouskovy, za celou zemřelou přízeň 

a Boží pomoc a ochranu Panny Marie 

Dalešice 18,00 
Na poděkování za dar života, s prosbou 

o Boží milosrdenství a radostný život 

z víry pro celou rodinu 

Pátek 

28. 10. 

Svátek sv. Šimona 
a Judy, apoštolů 

   

Sobota 

29. 10. 

Památka bl. Marie 
Restituty Kafkové, 

panny a mučednice 

Lipník 
(v. posv. k.) 

18,00 

Za Zdeňka Paláta, rodiče Palátovy, 

Zadorožných, duše v očistci, ochranu 

Panny Marie a požehnání pro celou 

rodinu 

Neděle 

30. 10. 

31. neděle 
v mezidobí 

Valeč 
(v. posv. k.) 

8,00 Za farníky 

Dalešice 9,30 
Za Karla Coufala, manželku, rodiče a 

celou živou i zemřelou rodinu 

Coufalovu a Nejedlovu 

Koněšín 11,00 

Za rodiče Miroslava a Věru Moravovy 

a jejich syna Miroslava, dvoje 

prarodiče, za Josefa Pospíšila a za Boží 

pomoc a ochranu 
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Sbírka této neděle je určena na podporu misií církve a činnost misionářů prostřednictvím Papežského 

misijního díla.  

Po mši svaté ve Valči bude před kostelem a v karneru misijní jarmark s možností zakoupení výrobků 

za symbolickou cenu. Je možnost také využít společné farní snídaně a posezení v karneru. Výtěžek 

bude určen na podporu misijní činnosti církve v zemích třetího světa. Farní autobus počká alespoň 20 

minut po mši svaté, aby i cestující autobusem měli touto cestou příležitost podpořit misie.  

Po mši svaté proběhne krátké organizační setkání zájemců o účast na večeru chval Godzone tour 

2022, na který se vydáme v úterý odpoledne do ostravské Torax areny. 

V neděli večer v 18:30 je možnost zahrát si v tělocvičně ZŠ Valeč fotbal, ve středu ve 20:00 volejbal. 

Adorace v úterý přede mší svatou v tomto týdnu nebude. 

V noci ze soboty na neděli v příštím víkendu dojde ke změně času, noc bude o hodinu delší. 

Udělení svátosti křtu: V neděli 30. října ve 14:00 ve farním kostele ve Valči přijme křest Eliška 

Hrdová z Dolních Vilémovic. 

Pobožnosti za zemřelé: Takzvané dušičkové pobožnosti vzhledem k počtu farností proběhnou ve 

dvou termínech, v neděli 30. října hned po nedělní mši svaté na hřbitově v Koněšíně a v 15:00 na 

hřbitově ve Valči. V neděli 6. listopadu ve 14:00 na hřbitově v Dalešicích a v 15:00 v Lipníku. 

Na nástěnce je nový rozpis zpovědní služby u sv. Martina v Třebíči, která probíhá ve školním roce 

každou středu v časech 8:00 – 10:00 a 14:00 – 16:00. 

K dispozici jsou stolní kalendáře pro rok 2023, cena za kus je 70,- Kč.  
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