
Val.Klo. 7:00
Za živé a + členy růžencového společenství ze 

Smoliny
o. Vilém

Tichov 7:30 Za + Stanislava a Františku Zichovu a +++ o. František

Val.Klo. 8:45

Za + manžela, jeho + rodiče a sourozence s 

manžely,  +++,  s prosbou o Boží ochranu a 

pomoc pro živé rodiny

o. Vilém

Lačnov 9:00
Za + rodiče Trčkovy, jejich vnuka  a za dar zdraví 

a Boží požehnání pro živou rodinu
o. František

Val.Klo. 10:30
Na poděkování za 70 let života, + rodiče, +++, a 

celou živou rodinu
o. Vilém

Študlov 10:30
Za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu 

Ptáčkovu, Vašků a Čížovu
o. František

Val.Klo. 18:10
Za + rodinu Novákovu a Krpenskou s prosbou o 

ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
o. Vilém

15.7. po

sv. Bonaventury, 

biskupa a učitele 

církve

Val.Klo. 17:45
1 výročí za + Františka Talafu a živou a + rodinu 

Talafovu a Slovákovu

o. Krystian 

Socha MIC

16.7. út
Panny Marie 

Karmelské
Val.Klo. 17:45

Za + Jana a Františku Zvonkovy a Boží požehnání 

pro živou rodinu
o. Vilém

Poteč 17:30 1. výročí za + Josefa Trčku o. Vilém

Tichov 19:00
Za + manžela, + švagra, + zetě a za živou a + 

rodinu Vašičkovu
o. Vilém

Val.Klo. 17:45 Za farníky o. Vilém

Študlov 19:00

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s 

prosbou za + manžela a Boží požehnnání pro 

živou rodinu Poláchovu

o. Vilém

Val.Klo. 17:45

Za + manžela Milana Polácha, oboje rodiče, bratra 

Jiřího s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro 

živou rodinu

o. Vilém

Lačnov 19:00 Za + manžela, syna a pomoc Boží pro živé  rodiny
o. Jan 

Faltýnek

20.7. so Val.Klo. 7:00

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, 45 let 

společného života a Boží požehnání pro živé 

rodiny

o. Vilém

Val.Klo. 7:00
Za + Anastázii Tománkovou, + manžela, + děti a 

+++
o. Vilém

Tichov 7:30
Za + rodiče Dorničákovy, jejich + dceru, + zetě a 

vnuka a Boží ochranu pro živou rodinu
o. Karel

Val.Klo. 8:45

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za 

dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu 

Valčíkovu

o. Vilém

Lačnov 9:00

Za + rodinu Poláchovu, Sucháčkovu, Drábovu, + 

Helenu Špičkovu a Jitku Tauferovu,  +++, a 

ochranu a pomoc Matky Boží

o. Karel

Val.Klo. 10:30

Za nemocnou maminku, + manžela Jana Polácha, 

dvoje rodiče, bratry a za ochranu Boží pro živou 

rodinu

o. Vilém

Študlov 10:30
Za + Boženu Poláchovu, živou i + rodinu Šerou, 

Poláchovu, Bušíkovu, Slánskou a +++
o. Karel

Val.Klo. 18:10
Za + Marii Valčíkovu, rodiče Sáblíkovy  a za dar 

zadraví pro živé rodiny
o. Vilém

Pořad bohoslužeb

14.7. ne
15. neděle                                   

v mezidobí

st17.7.

21.7. ne
16. neděle                                   

v mezidobí

pá19.7.

18.7. čt


