
Val.Klo. 7:00
Za + rodiče Řepkovy a Krajčovy, + paní Kaliničovou a 

paní Ulrychovou a Boží požehnání pro živou rodinu
o. Janko

Tichov 7:30
Za + rrodiče Sucháčkovy, jejich + dceru a dar zdraví a 

Boží ochranu pro celou živou rodinu
o. Karel

Val.Klo. 8:45
Za + Vratislava Naňáka  s prosbou o Boží požehnání pro 

živou rodinu 
o. Janko

Lačnov 9:00 1. výročí za + Marii Talafovu o. Karel

Val.Klo. 10:30

Na poděkování Pánu Bohu za 91 let života, za + 

manželku Anastázii, rodiče z obou stran, za všechny 

příbuzné s prosbou o uzdravení nemocné neteře a +++

o. Janko

Študlov 10:30 o. Karel

Val.Klo. 18:10
Za + Miroslava Sáblíka, rodiče Sáblíkovy a Šenkeříkovy, a 

za živou a + rodinu
o. Janko

19.2 po Val.Klo. 17:45
Za + bratra, maminku, za všechny zemřelé a za živou 

rodinu
o. Janko

20.2 út Val.Klo. 17:45
Za + manžela, + syna a živou i + rodinu Vypušťákovu a 

Haramiovu s prosbou o požehnání pro živé rodiny.
o. Karel

Tichov 16:00 Za + rodiče Ptáčkovy, + syna, snachu, zetě a +++ o. Karel

Poteč 17:30
Za + manžela, dvoje + rodiče, celou ostatní + rodinu s 

prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny   
o. Janko

Val.Klo. 17:45
Za + Františka Šerého, + rodiče a za živou a + rodinu 

Šerou a Ptáčkovu
o. Karel

Študlov 18:00 o. Janko

Val.Klo. 17:45
1. výročí za + manžela, + rodiče z obou stran, +++ a Boží 

požehnání pro živé rodiny
o. Karel

Lačnov 18:00 1. výročí za + Antonína Matyáše,  + a živou rodinu o. Janko

24.2 so Val.Klo. 7:00 Za farníky o. Janko

Val.Klo. 7:00
za nemocného bratra a manžela Břetislava a Boží pomoc 

a ochranu PM za uzdravení
o. Janko

Tichov 7:30 Za + manžela a +++ o. Karel

Val.Klo. 8:45
Za + Marii a Josefa Změlíkovy, + rodinu a +++ , s prosbou 

o dar zdraví  a Boží požehnání pro celou živou rodinu
o. František

Lačnov 9:00
Za + rodiče Sucháčkovy a Kubicovy, + rodinu Řehákovu a 

za živou rodinu Sucháčkovu      čp. 106 
o. Karel

Val.Klo. 10:30

Za + manžela Františka Kolaříka, + rodiče Kolaříkovy, 

Fuskovy, za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, na 

přímluvu Panny Marie

o. František

Študlov 10:30 o. Karel

Val.Klo. 18:10 Za + Mudr. Karla Straňáka o. Janko

22.2 čt
Svátek Stolce sv. 

Petra, apoštola

23.2 pá

18.2 ne
1. neděle 

postní

21.2 st

25.2 ne
2. neděle 

postní

Pořad bohoslužeb


