
Val.Klo. 7:00

Za + Marii a Josefa Změlíkovy, + rodinu a +++ , s 

prosbou o dar zdraví  a Boží požehnání pro celou 

živou rodinu

o. Vilém

Tichov 7:30
Za + rodiče Manišovy, dva vnuky, dva syny a živou 

a + rodinu
o. Karel

Val.Klo. 8:45
Za + patera Františka Ptáčka, jeho + rodiče a za 

celou živou a + rodinu Ptáčkovu a Hrabinovu a +++
o. Vilém

Lačnov 9:00
Za + manžela, syna a rodiče z obou stran, ochranu 

a pomoc Boží pro živé rodiny    čp. 31
o. Karel

Val.Klo. 10:30

za + Marii Spatziererovu, +++,  za dar zdraví a 

ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Mačkovu a 

Hrubčíkovu

o. Vilém

Študlov 10:30
Za dar zdraví, Boží pomoc, za + rodinu Ptáčkovu a 

Fojtíkovu
o. Karel

Val.Klo. 18:10
Za + Jana Polácha, + manželku a za dar zdraví pro 

živou rodinu Poláchovu
o. Vilém

22.10 po Val.Klo. 17:45
Za + Michala, Miladu a Aloise Manovy a živou 

rodinu Manovu
o. Vilém

23.10 út Val.Klo. 17:45

Za + manžela Františka Sáblíka, + syna Františka, 

ochranu a pomocBoží a Panny Marie pro celou 

živou rodinu.

o. Karel

Poteč 17:30
Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní, za dar 

zdraví a pomoc Boží pro živé rodiny
o. Vilém

Tichov 16:00 o. Karel

Val.Klo. 17:45
za + Irenu a Josefa Adámkovy, jejich rodiče, za dar 

zdraví a Boží požehnání  pro celou živou rodinu
o. Vilém

Študlov 18:00 volné o. Karel

Val.Klo. 17:45

za + Františka Obadala, + dceru, + rodiče Trčkovy 

a Obadalovy, ochranu a pomoc Boží pro živé 

rodiny

o. Vilém

Lačnov 18:00 o. Karel

Val.Klo. 20:00 Mládežnická mše svatá
o. Karel 

Hořák

27.10 so Plnomocné odpustky Val.Klo. 7:00
za + Josefa Pechance a za živou a + rodinu 

Pechancovu a Drgovu
o. Vilém

Val.Klo. 7:00 Za živé a + občany ze Smoliny o. Karel

Tichov 10:30 Za farníky o. Vilém

Val.Klo. 8:45

za + rodiče Macháčovy, celou + rodinu +++ s 

prosbou o ochranu a pomoc Boží a Panny Marie 

pro celou živou rodinu

o. Karel

Lačnov 9:00

Za + manžela Ladislava Rumana, za živou a + 

rodinu, za +++, švagra Stanislava a Aloise 

Rumana    čp. 263

o. Vilém

Val.Klo. 10:30
za + Annu, Marii a Aloise Juřicovy a za dar zdraví 

pro živou rodinu
o. Karel

Študlov 7:30 volné o. Vilém

Val.Klo. 18:10 Za + manželku, živou a + rodinu Pavlackou a +++ o. Karel

28.10 ne
30. neděle                                   

v mezidobí

Pořad bohoslužeb

21.10 ne

29. neděle                                   

v mezidobí                                       

a                                      

den 

modliteb    

za misie

24.10 st

25.10 čt
Možnost získávat 

plnomocné odpustky 

pro duše v očistci

26.10 pá
Možnost získávat 

plnomocné odpustky 

pro duše v očistci


