
Val.Klo. 7:00

za + Františku a Josefa Marcaníkovy, dvoje + 

rodiče, syny, zetě, +++ a za dar zdraví a Boží 

požehnání pro živé rodiny

o. Karel

Tichov 7:30 za + rodiče Ovesné a +++ o. Vilém

Val.Klo. 8:45

za + Josefa Horalíka,+ rodiče Lysákovi, za 

uzdravení rodinných vztahů a Boží požehnání pro 

živou rodinu a +++

o. Karel

Študlov 9:00 o. Vilém

Val.Klo. 10:30
za + Jarmilu Mertlovou s prosbou o Boží 

požehnání pro živou rodinu
o. Karel

Lačnov 10:30 o. Vilém

Val.Klo. 18:10
za poděkování za 60 let života, s prosbou o Boží 

požehnání pro živou rodinu
o. Vilém

27.5. po Val.Klo. 17:45
za + Jiřího Staňu, + rodiče z obou stran s prosbou 

o Boží požehnání pro živou rodinu
o. Vilém

28.5. út Val.Klo. 17:45
1. výročí za + Františka Hudka, jeho + manželku, 

syna a Boží požehnání pro živé rodiny
o. Karel

Poteč 17:30
za + rodiče Mňačkovy, +++, a za ochranu a Boží 

požehnání pro živé rodiny
o. Karel

Tichov 18:00 o. Vilém

Val.Klo. 7:00
za + patera Františka Ptáčka, jeho + rodiče++++ a 

za celou živou a + rodinu Ptáčkovu a Hrabinovu
o. Karel

Študlov 16:00 o. Vilém

Val.Klo. 17:45 za kněze naší farnosti o. Karel

Lačnov 18:00 o. Vilém

Val.Klo. 17:45
za + Aloisii a Karla Šomanovy, + Bedřicha Zůbka 

a živou rodinu Šomanovu a Zůbkovu
o. Karel

Lačnov 18:00 o. Vilém

1.6. so
sv. Justina, 

mučedníka
Val.Klo. 17:45

za živou a + rodinu Vlčovu a Válkovu s prosbou o 

Boží požehnání
o. Karel

Val.Klo. 7:00 za + Radka Bařinku o. Karel

Tichov 7:30

za +  Františka a Terezii Vlčkovy, + snachu Marii, 

celou + rodinu Vlčkovu  Boží požehnání pro živou 

rodinu

o. Vilém

Val.Klo. 8:45
za + rodiče Strnadovy a Matochovy a celo živou a 

+ rodinu
o. Karel

Lačnov 9:00 o. Vilém

Val.Klo. 10:30 1. sv. přijímání o. Karel

Študlov 10:30 o. Vilém

Val.Klo. 18:10
závazek mší svatých mešních fundací - za duše 

zemřelých dárců
o. Karel

2.6. ne
7. neděle 

velikonoční

30.5.

Pořad bohoslužeb

26.5. ne
6. neděle 

velikonoční

29.5. st

čt

Slavnost Nanebe- 

vstoupení Páně                 
----------------------   

doporučený 

zasvěcený svátek

31.5. pá
Svátek Navštívení 

Panny Marie


