
Val.Klo. 7:00
Za + syna Vlastimila Ptáčka, + rodinu, za dar zdraví, 

ochranu Boží a Panny Marie pro živou rodinu
o. Karel

Tichov 7:30 Za + rodiče Šomanovy a živou a + rodinu o. František

Val.Klo. 8:45
Za + rodiče Aloise a Aloisii Matulovy, + rodiče z obou 

stran, +++ a celou živou a + rodinu
o. Karel

Lačnov 9:00
Za + manžela a bratra, rodiče Sucháčkovy a Rumanovy, 

Boží požehnání pro rodinu Sucháčkovu a Kolajovu 
o. František

Val.Klo. 10:30
Za + Boženu a Jaroslava Mikulčíkovy,  dceru Libuši a 

syna  Jaroslava
o. Janko

Študlov 10:30
Za + manžela a živou i + rodinu Kurtinovu, Vašičkovu, 

švagra a sestru
o. František

Val.Klo. 18:10
Za + Josefa Ambrůse, + rodiče Ambrůsovy a Šeré a za 

ochranu Boží pro živou rodinu
o. Janko

25.6. po Val.Klo. 17:45 Za + Jana Kováče, živou i + rodinu o. Janko

26.6 út Val.Klo. 17:45
Za + rodiče Kudelovy, + dceru Františku a Boží požehnání 

pro živé rodiny
o. Janko

Poteč 17:30
Za + rodiče Boženu a Josefa Juřicovy, + prarodiče, +++, s 

prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
o. Karel

Tichov 19:00
Za + Stanislava Sporka, + Elišku Maňasovou a živou 

rodinu
o. František

28.6 čt
sv.Ireneje, biskupa a 

mučedníka
Val.Klo. 17:45 za uzdravení nemocné kamarádky Ludmilu o. Janko

Val.Klo. 7:00 Za farníky o. Karel

Študlov 19:00 Za + manžela, syna, sestru a ochranu Boží pro živé rodiny o. Janko

Val.Klo. 17:45 Za + bratry Aloise a Josefa, + prarodiče a živou rodinu o. František

Lačnov 19:00
Na poděkování za 22 let manželství s prosbou o Boží 

požehnání pro celou rodinu     čp. 268
o. Karel

30.6 so
Výročí posvěcení 

katedrály
Val.Klo. 7:00

Za + manžela, + syna, + rodiče a +++ a Boží požehnání 

pro živou rodinu
o. Janko

Val.Klo. 7:00 Za živé a + členy růžencového společenství ze Smoliny o. Karel

Tichov 7:30 Za + rodiče Trčkovy a živou a + rodinu Trčkovu o. Janko

Val.Klo. 8:45
Za + manžela Lubomíra, + rodiče Daňovy s prosbou o 

Boží požehnání pro celou živou rodinu
o. František

Lačnov 9:00
Za + rodiče Sucháčkovy a Kubicovy, za dar zdraví a Boží 

ochranu pro živou rodinu Sucháčkovu    čp. 106
o. Janko

Val.Klo. 10:30
Za + rodiče Holbovy, jejich syna Františka a ochranu a 

pomoc Boží pro živé rodiny
o. František

Študlov 10:30 o. Janko

Val.Klo. 18:10
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, + manžela, 

rodiče z obou stran, + bratry a švagry, ochranu a pomoc 

Boží pro živou rodinu Holbovu

o. Karel

29.6 pá

Slavnost                  

sv. Petra a 

Pavla,          

apoštolů                           
-------------------------         

doporučený 

zasvěcený svátek

1.7 ne
13. neděle                                   

v mezidobí

24.6 ne

Slavnost 

Narození sv. 

Jana Křtitele

27.6 st

Pořad bohoslužeb


