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OHLÁŠKY FARNOSTÍ DALEŠICE, KONĚŠÍN, 

LIPNÍK U HROTOVIC A VALEČ U HROTOVIC 

28. LEDNA – 5. ÚNORA 2023 

Sobota 

28. 1. 
 Lipník 18,00 Za rodinu Rouskovu a Čermákovu 

Neděle 

29. 1. 

4. neděle v 
mezidobí 

Valeč 8,00 Za dar zdraví pro dceru Anežku 

Dalešice 9,30 Za farníky 

Koněšín 11,00 
Za Miroslava Kříže a Miroslava Valu, 

za Boží pomoc a ochranu 

Pondělí 
30. 1. 

    

Úterý 

31. 1. 

Památka sv. Jana 
Boska, kněze 

Valeč 17,00 

16:00–16:30 adorace NSO 

Za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie pro celou rodinu 

Středa 

1. 2. 
 Lipník 17,00 

Za Josefa Javůrka, rodiče, sourozence 

a za rodinu Mikešovu, Pavlíkovu, 

Svobodovu a duše v očistci 

Čtvrtek 

2. 2. 

Svátek Uvedení 
Páně do chrámu 

Koněšín 17,00 

Na poděkování za 90 let života, za Boží 

ochranu a požehnání, pomoc od Panny 

Marie, Matky ustavičné pomoci, 

a anděla strážného, za živou a zemřelou 

rodinu a duše v očistci 

Dalešice 18,00 
Za Ludmilu Divišovu, manžela, 

sourozence, jejich rodiny a duše v očistci 

Pátek 

3. 2. 

Památka sv. Blažeje, 
biskupa a mučedníka 

Valeč 17,00 
Dětská mše svatá 

Za Marii Machovu, manžela, oboje 

rodiče a sourozence, dceru a zetě 

Sobota 

4. 2. 
 Lipník 18,00 

Za živou a zemřelou rodinu Ferdovu, 

Kočárovu, Kubovu a Jana Michalowicze 

Neděle 

5. 2. 

5. neděle v 
mezidobí 

Valeč 8,00 
Za rodinu Havelkovu a celou živou 

i zemřelou rodinu 

Dalešice 9,30 
Za Josefa Kopuletého, manželku, rodiče 

a bratra 

Koněšín 11,00 Za farníky 

Děkuji za účast na pastorační radě našich farností, v nejbližších dnech bude zveřejněn plán akcí na 

první polovinu tohoto roku. 

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

Prosím o pomoc s úklidem vánoční výzdoby ve farních kostelech: v Dalešicích hned po nedělní mši 

svaté, ve Valči v úterý po večerní mši svaté, v Lipníku ve čtvrtek od 15:30. 

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

farnostech Dalešice a Koněšín, v pátek ve farnosti Valeč. 
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V pátek po mši svaté ve Valči bude udělováno svatoblažejské požehnání. 

Udělení svátosti křtu: V neděli 5.2. v 14:00 ve farním kostele ve Valči přijmou křest: Václav Jaroslav 

Novák z Třebenic, Nina Kateřina Nováková z Třebenic a Zora Viktorie Věra Hermannová z Prahy. 

Adorační dny našich farností proběhnou: V Lipníku v neděli 5.2. od 13:00 do 17:00, ve Valči 

v pondělí 6.2. od 9:00 do 17:30 a v Dalešicích v úterý 7.2. od 9:00 do 17:00. Zapisujte se prosím do 

připravených archů k modlitbě a ke stráži u NSO. Při modlitbě v kostele pamatujme především na 

bohoslovce v kněžském semináři, kteří se za naše farnosti v daných dnech modlí, a také prosme Pána 

žně o nová povolání k duchovnímu stavu.  

V neděli 12.2. ve spolupráci se Zámkem Valeč a ZŠ a MŠ Valeč se uskuteční dětský karneval od 

14:30 v Kaskádovém sálu na zámku. Farnost Valeč byla požádána připravit tombolu. Máte-li vhodné 

maličkosti i hodnotné dárky, které by bylo možné v tombole využít, přineste je nejpozději do příští 

neděle 5.2. do sakristie kostela nebo na faru. Kdyby zrovna na faře nikdo nebyl, nechejte věci do 

tomboly v označené tašce v chodbě před klubovnou. 

Termíny farních letních táborů na TZ Junior ve Štítarech: 

Tábor pro rodiny s dětmi – 9.-15. července 

Tábor pro menší děti – 23.-29. července 
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