
Val.Klo. 7:00 Za + manžela, dvoje rodiče, + 3 bratry, švagry a švagrové o. Janko

Tichov 7:30
Za + Antonína Staňka, + rodiče z obou stran, +++ a 

ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu
o. František

Val.Klo. 8:45
1. výročí za +  Františku Burešovu, + manžela Aloise a za 

ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
o. Karel

Lačnov 9:00
Za dvoje + rodiče, za dar zdraví a pomoc Boží pro celou 

rodinu Jahodovu         čp. 220
o. František

Val.Klo. 10:30

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života a 

za + rodiče Fuksovy a Janáčovy. Druhá intence do 

přímluv se svolením otce Karla je : na poděkování za 70 

let života, s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny

o. Karel

Študlov 10:30
Za + manžela, při 10. výřočí úmrtí, + rodinu Macháčovu, 

Trčkovu, Manovu, +++ za dar zdraví a Boží požehnání pro 
o. František

Val.Klo. 18:10
Za + rodiče Sucháčkovy, jejich + sourozence, + zetě 

Josefa Plška a za dar zdraví pro celou rodinu
o. Janko

30.4 po Val.Klo. 17:45
Za + Jitku Cmajdálkovou, živou rodinu a +++, a za rodiče 

Fojtíkovy a Cmajdálkovy
o. Janko

9. výročí posvěcení 

kaple
Poteč 17:30 Za + rodiče, + syna, živou rodinu Masařovu a za +++ o. František

sv. Josefa, dělníka Val.Klo. 17:45
Za + rodinu Novákovu a Krpenskou a za dar zdraví pro 

živé rodiny
o. Janko

Val.Klo. 17:00 Mše svatá pro děti o. Karel

Tichov 18:00 Za + rodiče Manišovy, jejich děti a +++ o. František

Val.Klo. 17:45
Za + manžela Aloise, všechny + v rodině a Boží 

požehnání pro celou živou rodinu Petrůjovu
o. Karel

Študlov 18:00 Za + Anežku Ryšavou a + rodiče z obou stran o. František

Val.Klo. 7:00 za farníky o. František

Val.Klo. 17:45 Za + rodiče, + sestru, bratra, švagra a +++ o. Janko

Lačnov 18:00
Za Aloise Obadala,  ochranu a pomoc Boží pro živou 

rodinu Obadalovu a Kupčíkovu    čp. 202
o. Karel

5.5 so Val.Klo. 17:45
1. výročí za + Ludmilu Jahodovou, 20. výročí úmrtí jejího  

manžela, za +++ a ochranu Panny Marie a dary Ducha 
o. Janko

Val.Klo. 7:00

Za + Ludmilu Bělaškovou, + rodiče Bělaškovy a 

Bambuchovy a ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny 

Bělaškovu a Sucháčkovu

o. Janko

Tichov 7:30 Za + rodiče Zichovy a oběti na Ploštině o. Karel

Val.Klo. 8:45 Za + Anežku Slánskou, její + rodiče a dva bratry o. Janko

Lačnov 9:00 Za + rodiče Brhlovy, živou a + rodinu Brhlovu    čp. 248 o. Karel

Val.Klo. 10:30
Za + Jaroslava Nedavašku, + rodiče z obou stran a za dar 

zdraví  a Boží požehnání pro celou rodinu
o. Janko

Študlov 10:30 Hasiči - výročí o. Karel

4.5 pá První pátek v měsíci

6.5 ne
6. neděle 

velikonoční

3.5 čt

Pořad bohoslužeb

29.4 ne
5. neděle 

velikonoční

sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů

2.5 st
sv. Atanáše, biskupa a 

učitele církve

1.5 út



Val.Klo. 18:10

Za rodinu Novákovu, Matúšů, Fojtíkovu, Kolínkovu a 

Holečkovu, s prosbou za nemocnou Naděnku a Michaelu, 

Boží požehnání pro Martinka a za +++.

o. Janko

6.5 ne
6. neděle 

velikonoční


