
Val.Klo. 7:00

Za + manžela Bedřicha Baila, oboje + rodiče a rodinné 

příslušníky s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu pro 

živou rodinu a +++

o. Janko

Tichov 7:30 Za + rodiče Bodlákovy, syna Josefa a živou rodinu o. František

Val.Klo. 8:45
Za + Aloise Smolíka, dvoje + rodiče, +++ a ochranu a 

pomoc Boží pro celou živou rodinu
o. Karel

Lačnov 10:30 1. sv. přijímání o. František

Val.Klo. 10:30
Za + Jana Kejíka, oboje + rodiče, + bratry a švagry, +++ a 

dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
o. Karel

Študlov 10:30
Za + rodiče Ptáčkovy, jejich syna Josefa a za dar Ducha 

sv. pro živou rodinu
o. Janko

Val.Klo. 18:10 1. výročí za + Rudolfa Fialu o. Janko

11.6 po sv. Barnabáše, apoštola Val.Klo. 17:45
Za + rodiče Kudelovy, dva syny, + vnuka, +++ a živou a + 

rodinu
o. Janko

12.6 út Val.Klo. 17:45
Za + rodiče ,+ děti z obou stran a ochranu a pomoc Boží 

pro živou rodinu, vnuka Jakuba a vnučku Martinu
o. Janko

Poteč 17:30
Za + Marii Manovu (1. výročí), + manžela, zetě, +++, za 

živou a + rodinu Manovu a Žákovu
o. Karel

Tichov 19:00
Na poděkování za 75 let života, dary Ducha Svatého a dar 

zdraví pro celou rodinu Manišovu
o. Karel

Val.Klo. 17:45 Za + rodiče, 2 + bratry a živou a + rodinu o. Karel

Študlov 19:00
Za + manžela, oboje rodiče, celou + rodinu Chovancovu a 

+++, a dar zdraví pro živou rodinu
o. Karel

Val.Klo. 17:45 Za + manžela - 2. výročí úmrtí a celou živou a + rodinu o. Janko

Lačnov 19:00
Na poděkování P. Bohu za 70 let života,  za dar zdraví a 

Boží požehnání
o. František

16.6 so Val.Klo. 7:00 za + paní Kokrhelovou Jiřinu a za +  Karla Bosáka o. Janko

Val.Klo. 7:00

Za + manžela Jana Mačka, + maminku Marii Sáblíkovu, + 

rodiče Mačkovy a  poděkování za dožitých 65 let života s 

prosbou o Boží ochranu do dalších let

o. Janko

Tichov 7:30 Za + rodiče Ovesné a +++ o. Karel

Val.Klo. 8:45
Za + rodiče Helenu a Jana Švachovy, sestru Janu, zetě, s 

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

Lačnov 9:00
Za + manžela a syna, dvoje + rodiče a děti, za +++     čp 

30
o. Karel

Val.Klo. 10:30

Za + manžela, dvoje + rodiče, dvě švagrové a švagra a + 

rodinu Konečnou, s prosbou o Boží požehnání pro celou 

živou rodinu

o. František

Študlov 10:30

Za + manžela Josefa, celou + rodinu Fuksovu s prosbou o 

Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu 

Fuksovu

o. Karel

Val.Klo. 18:10 Za + manžela, při jeho nedožitých 90 letech a +++ o. František

10.6 ne
10.neděle           

v mezidobí 

13.6 st
sv. Antonína z Padovy,  

kněze a učitele církve

17.6 ne
11. neděle                 

v mezidobí

Pořad bohoslužeb

14.6 čt

15.6 pá sv. Víta, mučedníka


