
Val.Klo. 7:00 Za farníky o. Pavel 

Tichov 7:30 Za + Josefa Kostku, živou rodinu a +++ o. Jan

Val.Klo. 8:45
Za + Annu Košařovu,+ manžela, + rodiče z obou 
stran a ochranu a pomoc Panny Marie pro živou 
rodinu Burešovu.

o. Pavel 

Lačnov 9:00
Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života, + 
manžela, 2 syny a za živou a + rodinu Kudelovu a 
za +++

o. Jan

Val.Klo. 10:30
Za + rodiče Trčkovy, dvě dcery, snachu, zetě a za 
ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu.

o. Pavel

Študlov 10:30
Za + rodiče Františku a Oldřicha Poláchovy, 
sestru Irenu, švagra Josefa Bělašku, Poláchovy a 

o. Jan

Val.Klo. 18:10
Za + rodiče Petříkovy, jejich rodiče, + souzozence 
a Boží požehnání pro celou rodinu

o. Jan

29.7. po sv. Marty Val.Klo. 17.45 Za + Jaroslava Fojtíka (1. výročí úmrtí) o. Jan

30.7. út
sv.Petra 

Chryzologa,biskupa a 
učitele církve

Val.Klo. 17:45 Za + rodiče, bratra, sestru, švagra a +++ o. Jan

Poteč 17:30
Za + manžela, + tři syny a vnuka, za + rodiče a 
+++, a za dar zdraví pro živou rodinu

o. Jan

Tichov 19:00 Za rodiče Kudelovy, 2 syny a živou rodinu o. Jan

Val.Klo. 17:45
Za + Martina Psotu, celou + rodinu Psotovu, +++, 
a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

o. Jan

Študlov 19:00
Za + Miroslava Surovce při výročí 50. narozenin, 
jeho rodiče s prosbou o ochranu a pomoc Boží 
pro celou živou rodinu Surovcovu a Častulíkovu

o. Jan

Val.Klo. 7:00 Za + Jiřinu Kokrhelovou, živou a + rodinu. o. Jan

Val.Klo. 17:45
Za + Stanislava Talafu, živou a + rodinu Talafovu 
a Trčkovu.

o. Jan

Lačnov 19:00
Za + rodiče Suchačkovi, snachu a zetě, za dar 
zdraví a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

o. Jan

3.8. so
sobotní památka 

Panny Marie
Val.Klo. 17:45

Za + rodiče Vaculíkovy, jejich + dceru Anežku, 
zetě Milana, pravnuka Toníčka a za dar zdraví a 
ochrany P. Marie pro živé děti s rodinami

o. Pavel

Val.Klo. 7:00 Za farníky o. Jan

Tichov 7:30 Za + Annu Janáčovu, jejího + manžela a dva syny o. Pavel 

Val.Klo. 8:45
Za + Zdeňku Poláchovu, jejího + rodiče,  +++, a 
Boží požehnání pro živé rodiny

o. Jan

Lačnov 9:00 Za zemřelého Josefa Mačka (1. výročí úmrtí) o. Pavel 

Val.Klo. 10:30 Za + syna a uzdravení o. Jan

Študlov 10:30
Závazek mší svatých mešních fundací - za duše 
zemřelých dárců

o. Pavel 

Val.Klo. 18:10
za + manžela Jana Bařinku a celou rodinu 
Bařinkovu, Haraštovu, Zubkovu a Vaňatkovu

o. Pavel 

Pořad bohoslužeb

28.7. ne
17. neděle                                   
v mezidobí

31.7. st
sv. Ignáce z Loyoly, 

kněze

čt
sv. Alfonsa z Liguori,       

biskupa a učitele 
církve

2.8. pá první pátek v měsíci

4.8. ne
18.neděle         

v mezidobí

1.8.


