Pořad bohoslužeb
7.7.

ne

14. neděle
v mezidobí

Val.Klo.

7:00 Za + manžela a celou živou a + rodinu Bedrošovu

o. Karel

Tichov

7:30

o. Vilém

Val.Klo.

8:45

Lačnov

9:00 Za živou a + rodinu Fojtů a Vlčkovu

Závazek mší svatých mešních fundací - za duše
zemřelých dárců

po

9.7.

út

o. Karel

Študlov

o. Vilém

10:30 Za živé i + 70-tníky z naší obce a jejich rodiny

Za + manžela Františka Trčku k 20 výročí úmrtí,
+++, a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za + manžela u příležitosti nedožitých 70.
narozenin, + bratra, + švagra, + rodiče a
Val.Klo. 17:45
prarodiče, +++, a za živou a + rodinu Fialovu,
Zezulkovu a Markovu
sv. Augustina Žao
Ronga, kněze a
druhů, muč.

Val.Klo. 17:45

11.7.

st

čt

Svátek sv.
Benedikta,
opata, patrona
Evropy

Študlov

17:30

19:00 Za + manžela, bratry a oboje + rodiče a +++

Val.Klo. 17:45

12.7. pá

Za + manžela Antonína, + syna Vlastimila, +
bratra, dvoje + rodiče a + švagrové

Za + Františku a Josefa Cigánkovy a za dar zdraví
pro živé rodiny
Za + rodiče a prarodiče Manišovy a + bratra
Tichov 19:00
Josefa
Za + manžela Josefa Obadala (3. výročí), + syna
Val.Klo. 17:45
Josefa, živou a + rodinu Pavelkovu a Obadalovu
Poteč

10.7.

Za + rodiče Marii a Emila Zůbkovy, + rodinu a za
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

Lačnov 19:00 Mše není - výmalba kostela
13.7. so

sv. Jindřicha

Val.Klo.

7:00

Za + rodiče Antonína a Marii Kovaříkovy, +++, a
Boží požehnání pro živou rodinu

penzion 10:00

15. neděle
v mezidobí

o. Vilém

o. Vilém

o. Vilém
o. Jan
Faltýnek
o. Jan
Faltýnek
o. Jan
Faltýnek
o. Jan
Faltýnek
o. Vilém
o. Vilém
o. Vilém

Za živé a + členy růžencového společenství ze
Smoliny

Val.Klo.

7:00

Tichov

7:30 Za + Stanislava a Františku Zichovu a +++

o. Vilém
o. František

Za + manžela, jeho + rodiče a sourozence s
8:45 manžely, +++ s prosbou o Boží ochranu a pomoc o. Vilém
pro živé rodiny
za + rodiče Trčkovy, jejich vnuka a za dar zdraví
Lačnov 9:00
o. František
a Boží požehnání pro živou rodinu
na poděkování za 70 let života, + rodiče +++ a
Val.Klo. 10:30
o. Vilém
celou živou rodinu
Za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu
Študlov 10:30
o. František
Ptáčkovu, Vašků a Čížovu
za + rodinu Novákovu a Krpenskou s prosbou o
Val.Klo. 18:10
o. Vilém
ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
Val.Klo.

14.7. ne

o. Vilém

Za + plukovníka Josefa Balejku, plukovníka
Val.Klo. 10:30 Josefa Františka, plukovníka Vildu Košaře a
plukovníka Matěje Pavloviče

Val.Klo. 18:10

8.7.

o. Jan
Faltýnek

