
Val.Klo. 7:00
Za + Františku a Aloise Marcaníkovy, jejich + 

rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
o. Karel

Tichov 7:30 Za + rodinu Dubčákovu o. Vilém

Val.Klo. 8:45

Za + Františku Hrabinovu, jejího + manžela, + 

rodiče a sourozence, dva + vnuky a ochranu a 

pomoc Boží pro živé rodiny

o. Karel

27. výročí posvěcení 

kostela
Lačnov 9:00 Za živé a + občany z Lačnova o. Vilém

Val.Klo. 10:30

Za + rodiče Terezii a Josefa Tomaštíkovy s 

prosbou o Boží požehnání a za dar zdraví pro 

celou živou rodinu

o. Dismas

Študlov 10:30 volné o. Vilém

Mirošov 14:00 Za farníky o. Vilém

Val.Klo. 18:10
Za + Jindřišku Manovu a dar zdraví pro živou 

rodinu
o. Karel

15.10 po
sv.Terezie od Ježíše, 

panny a učitelky 

církve

Val.Klo. 17:45
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a 

za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
o. Vilém

16.10 út
sv. Markéty Marie 

Alacoque, panny
Val.Klo. 17:45

Za + Marii Hrnčířovu, + Pavla Gabka, za živou a + 

rodinu Hrnčířovu a Gabkovu a +++
o. Karel

Poteč 17:30
Za + rodiče Manovy a Slánské, jejich + děti. +++,  

ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny 
o. Karel

Tichov 16:00 o. Vilém

Val.Klo. 17:45
Za + rodiče Marii a Miroslava Raškovy a živou i + 

rodinu
o. Karel

Študlov 18:00 Za živou i + rodinu Hrabicovu a Vašičkovu o. Vilém

Val.Klo. 17:45
Za Jaroslava Číže k nedožitým 75-tým 

narozeninám a za + a živ. rodinu
o. Karel

Lačnov 18:00 o. Vilém

20.10 so Val.Klo. 7:00 Za uzdravení o. Karel

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

21.10 ne

29. neděle                                   

v mezidobí                                       

a                                      

den 

modliteb za 

misie

Pořad bohoslužeb

18.10 čt
 sv.Lukáše                                              

evangelisty

14.10 ne

28. neděle                                   

v mezidobí           

28. neděle                                   

v mezidobí           

17.10 st
sv. Ignáce 

Antiochijského 

biskupa a mučedníka

19.10 pá


