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

Smoliny

o. 

František

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. 
o. Janko

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

ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
o. Karel

Študlov 10:30
Za + manžela Václava, + rodinu s prosbou o dar 

zdraví a B. požehnání pro živé rodiny
o. Janko

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

manžela, rodiče z obou stran, + bratry a švagry, 
o. Karel

2.7 po Val.Klo. 17:45
Za + bratry Jaroslava a Karla, + rodiče a živou 

rodinu
o. Janko

3.7 út
sv. Tomáše, 

apoštola
Val.Klo. 17:45

Za + manžela (10. výročí), + syna, + bratra, + 

švagrové, dvoje + rodiče a pomoc Boží a Panny 
o. Karel

Poteč 17:30
Za + Josefa Rumana, dvoje + rodiče  a jejich +děti, 

ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
o. Karel

Tichov 19:00 o. Janko

Val.Klo. 7:00
Za + Cyrila Fialu ke stému výročí narození a za 

živou i + rodinu Fialovu a Maňasovu

o. 

František

Cyrilka 10:00 Za farníky o. Karel

sv. Marie Goretti    Val.Klo. 7:00 o. Karel

Val.Klo. 17:45
Za + manžele Hradilovy, + rodiče Míčovy a 

Hradilovy a ochranu Panny Marie pro celou živou 
o. Janko

Lačnov 19:00
Za Rozalii a Jana Kupčíkovy, za ochranu a pomoc 

Boží pro rodinu Martinkovu

o. 

František

7.7 so
sobotní památka 

Panny Marie
Val.Klo. 17:45

Za + Aloise a Františku Vlčkovy a živou rodinu 

Vlčkovu a Válkovu
o. Janko

Val.Klo. 7:00 Za + manžela, dvoje + rodiče a celou + rodinu o. Karel

Tichov 7:30
Za + Anežku Fialovu, Petru Vaculíkovu, + spolužáky 

a +++

o. 

František

Val.Klo. 8:45
Za + Miloslava Papeže a za živou rodinu Papežovu 

a Šanovcovu
o. Janko

Lačnov 9:00
Za + Aloise a Annu Trčkovy, jejich vnuka Pavla a za 

dar zdraví a Boží požehnní pro celou rodinu

o. 

František

Val.Klo. 10:30 Za živou i + rodinu Ritterovu a Balejkovu o. Karel

Študlov 10:30
Za + rodiče a jejich dceru, zetě s prosbou o Boží 

požehnání pro živé rodiny Fojtíkovy

o. 

František

Val.Klo. 18:10
Za + manžela, bratra, švagra, rodiče a prarodiče, s 

prosbou za živé a + rodiny Fialovu, Zezulkovu a 
o. Janko

  První pátek v 

měsíci

Pořad bohoslužeb

1.7 ne
13. neděle                                   

v mezidobí

4.7 st
sv. Prokopa,            

opata

5.7 čt

sv.Cyrila a 

Metoděje,   patronů 

Evropy a Moravy        

doporučený  

6.7 pá

8.7 ne
14. neděle                                   

v mezidobí


