
Val.Klo. 7:00
Za + Jana Kejíka, dvoje + rodiče, bratry, švagry, +++ 

a za dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
o. Karel

Tichov 7:30 Na místní úmysl o. Vilém

Val.Klo. 8:45

Za + manžela Františka, jeho + rodiče a sourozence s 

manžely, +++ a na  poděkování za přijatá dobrodiní 

pro živé rodiny 

o. Karel

Lačnov 9:00
Za + manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu a za 

+++     č. 36
o. Vilém

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

pomoc Boží a P. Marie pro živou rodinu 
o. Karel

Študlov 10:30 Na místní úmysl o. Vilém

Val.Klo. 18:10

Za + Rudolfa Hrušinského, + Karla Svobodu, + Danu 

Medřickou, + Marii Motlovu, + Marii Rosulkovu, + 

Květu Fialovu, + Františka Filipovského, + Gabrielu 

Vránovu, a + Jana Třísku.

o. Vilém

18.3 po Val.Klo. 17:45
Za + rodiče Bednářovy, dva + syny a zetě, za + 

rodiče Šarátkovy a +++
o. Vilém

Val.Klo. 7:00

Na poděkování za léta života, za dar zdraví a Boží 

požehnání, ochranu Panny Marie i pro příbuzné, za + 

rodiče, + sestru a +++

o. Vilém

Lačnov 16:00
Za živé a + Josefy z Lačnova a za + otce Josefa 

Zimčíka a Josefa Pechance
o. Vilém

Študlov 19:00 Za všechny živé i + Josefy z naší obce o. Karel

Val.Klo. 17:45
Za + rodiče Janošíkovy, + syna Jiřího, dceru Alenu, 

+++, a Boží požehnání pro živé rodiny
o. Karel

Tichov 16:00 o. Karel

Poteč 17:30
Za + rodiče z obou stran, všechny + z rodiny, dar 

zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
o. Vilém

Val.Klo. 17:45 Za Anku Dořákovu, za zdraví a Boží pomoc o. Karel

Študlov 18:00 Na místní úmysl o. Vilém

Val.Klo. 17:45
Za + rodiče, jejich + děti a sourozence a ochranu a 

pomoc Boží pro živou rodinu Vaculčíkovu
o. Karel

Lačnov 18:00

Za + Františka Procházku a za živou rodinu 

Zádrapovu, Andělovu, Chocholáčovu, Pličkovu a za 

+++   č. 268

o. Vilém

23.3 so Val.Klo. 7:00
Za + Stanislava Vypušťáka, jeho + syna Stanislava a 

za dar zdraví pro živou rodinu Vypušťákovu
o. Karel

Val.Klo. 7:00 Za farníky o. Vilém

Tichov 7:30 Na místní úmysl o. Karel

Val.Klo. 8:45
Za + rodiče Bajzovy, + rodinu Bajzovu, za dary Ducha 

svatého a Boží požehnání pro živou rodinu.
o. Vilém

Lačnov 9:00
Za + manžela, rodiče z obou stran, za ochranu a 

pomoc Boží pro živé rodiny a za +++   č. 40
o. Karel

Val.Klo. 10:30
Za + Františka Změlíka k nedožitým 100 

narozeninám, jeho + sourozence a rodiče a +++
o. Vilém

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

Valčíkovu
o. Karel

Val.Klo. 18:10
Za + manžela, + rodiče z obou stran, dar zdraví a 

ochranu Panny Marie pro živé rodiny
o. Vilém

Pořad bohoslužeb

17.3 ne
2. neděle 

postní

21.3 čt

20.3 st

24.3 ne
3. neděle 

postní

19.3 út
Slavnost sv. 

Josefa

22.3 pá


