Pořad bohoslužeb
28.1 ne

4. neděle
v mezidobí

7:00

Tichov

7:30

út

Val.Klo.

Za + Aloise Hrabinu, + manželku Františku, jejich +
8:45 rodiče, sourozence, dva vnuky, ochranu a pomoc Boží pro o. František
živé rodiny a za +++

Lačnov

9:00

31.1

1.2

st

o. Karel

Za + manžela, oboje + rodiče a sourozence, ochranu a
Val.Klo. 10:30 pomoc Panny Marie pro živou rodinu Doležalíkovu a
Štěpánkovu

čt

o. Karel

Val.Klo. 18:10 1. výročí za + Marii Juřicovu

o. Janko

16:00

Za + Annu a Bohumila Strnadovy, + snachu a zetě, za
17:30 živou a + rodinu Vaškovu, Zábojníkovu,Strnadovu s
prosbou o pomoc Boží pro celou rodinu
Za + manžela, jeho + rodiče, bratra, sestry a za živou a +
Val.Klo. 17:45
rodinu Králíkovu a Hrabinovu a za nemocnou osobu.
Poteč

2.2

3.2

4.2

pá

so

ne

Val.Klo.

o. Janko
o. Janko
o. Karel

Študlov 18:00

Uvedení Páně
do chrámu

o. František

Študlov 10:30

Tichov
sv. Jana Boska,
kněze

o. Janko
o. Karel

K 10. výročí úmrtí manžela, + dceru, těžce nemocnou
Val.Klo. 17:45 pravnučku, s prosbou o Boží požehnání a pomoc Panny
Marie pro rodinu Zapalačovu
Za + Josefa Bednáře s manželkou, dva + syny, zetě a za
Val.Klo. 17:45
celou živou i + rodinu

29.1 po
30.1

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou za
ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu

Val.Klo.

o. František
o. František
o. Karel

Za + Františka Obadala při nedožitých 80 letech a 55.
7:00 výročí úmrtí a za všechny jeho živé a + příbuzné a +
rodinu Machů

Val.Klo. 17:45 Za + manžela, + rodiče z obou stran, jejich + děti a +++

o. Janko
o. František

První pátek v měsíci

Lačnov 18:00

sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

Val.Klo. 17:45

o. Janko

Val.Klo.

o. Janko

5. neděle
v mezidobí

o. Karel

Za + Karla Šomana, živou a + rodinu s prosbou o Boží
milosrdenství
Za + rodiče Pechancovy a Tkadecovy a Boží požehnání
7:00
pro živou rodinu a +++

Tichov

7:30

Val.Klo.

8:45

Lačnov

9:00

o. František
Za + rodiče Jana a Aloisii Slánské a za celou živou a +
rodinu

Za + Aloise Ptáčka - 5. výročí úmrtí, + Marii Ptáčkovu,
Val.Klo. 10:30 švagrovou Jiřinu (1. výročí) s prosbou o ochranu Panny
Marie a pomoc Boží pro živé rodiny
Študlov 10:30
Val.Klo. 18:10 Za + Jiřího Pechance a celou živou a + rodinu

o. Karel
o. František
o. Karel
o. František
o. Janko

