
Val.Klo. 7:00
Za + Josefa Hrabinu, + syna Josefa, dvoje + 

rodiče, +++ a za celou živou i + rodinu Hrabinovu
o. Karel

Tichov 7:30 o. Vilém

Val.Klo. 8:45
Za + rodiče, prarodiče, bratra, s prosbou o Boží 

požehnání pro celou živou rodinu
o. Karel

Lačnov 9:00

Za + Josefa Šuláka, zetě, + sestru, + dvoje 

rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu     

čp. 180

o. Vilém

Val.Klo. 10:30

Za + Josefa Ovesného, + manžele Nevrlkovy, 

Kovaříkovy a Soukupovy,  + rodiče z obou stran 

a na poděkování Pánu Bohu za  60 let života

o. Karel

Študlov 10:30
Za + rodiče, + manželku, + a živou rodinu 

Chovancovu a  Valčíkovu
o. Vilém

Val.Klo. 18:10
Za + Marii a Aloise Kořenkovy, + rodiče s obou 

stran a za dar zdraví pro živou rodinu.
o. Karel

10.12 po Val.Klo. 17:45 Za + Květu a Stanislava Vítkovy a +++ o. Vilém

11.12 út Val.Klo. 17:45

Za + Annu Ptáčkovu, jejího manžela Miloslava ( u 

přiležitosti jeho nedožitých 90let), živou a + 

rodinu Ptáčkovu

o. Karel

Tichov 17:00 o. Vilém

Poteč 17:30
Za živou a + rodinu  Čížovu a Mňačkovu, na 

poděkování za 80 let života, ochranu Boží a +++
o. Karel

Val.Klo. 17:45
Za + Františku Chovancovou, + rodiče a +++, a 

za ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu. 
o. Karel

Študlov 18:00 o. Vilém

Študlov 6:00 o. Vilém

Val.Klo. 17:45
Poděkování Pánu Bohu za dar života, + syna 

Karla a + manžela, živou a + rodinu.
o. Karel

Lačnov 18:00 o. Vilém

Lačnov 6:00 o. Vilém

Val.Klo. 6:00
Za + rodiče Zvonkovy, +++ a Boží požehnání pro 

živé rodiny
o. Karel

Val.Klo. 7:00
Za + rodiče Miklasovy, +++ a Boží požehnání pro 

živé rodiny
o. Karel

Tichov 7:30 o. František

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

ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu
o. Karel

Lačnov 9:00

Za + Josefa Martinku, + syna Radka, + rodiče z 

obou stran, celou živou a + rodinu Martinkovu       

čp. 10

o. František

Val.Klo. 10:30
Za + rodiče Matyášovy a Boží požehnání pro živé 

rodiny
o. Vilém

Študlov 10:30 Za + rodiče Šeré a celou živou rodinu o. František

Val.Klo. 18:10 Za + rodiče, + bratra a dar víry pro živou rodinu o. Vilém

13.12 čt
sv. Jana od Kříže                          

kněze a učitele církve

14.12

Pořad bohoslužeb

9.12 ne
2. neděle 

adventní

12.12 st
sv. Lucie                                     

panny a mučednice

16.12 ne
3. neděle 

adventní

pá

15.12 so


