
Val.Klo. 7:00

Za + Františka Mikulčíka, jeho + rodiče a 

sourozence, + Františka a Karolínu Baklíkovy, 

jejich + rodiče a sourozence a Boží požehnání pro 

živé rodiny 

o. Jan

Tichov 7:30 Za + Josefa Maniše, + sourozence a živou rodinu o. Pavel

Val.Klo. 8:45
Na poděkování Pánu Bohu za 65 let života, + 

manžela, živou i + rodinu
o. Jan

Študlov 9:00
Za + manžela při 20. výročí smrti a celou živou i 

zemřelou rodinu
o. Pavel

Val.Klo. 10:30
Za + Josefa Odvárku, rodinu Odvárkovu a 

Mačkovu a +++
o. Jan

Panny Marie 

Královny
Lačnov 10:30 Za farníky z Lačnova o. Pavel

Výročí posvěcení 

kaple
Dělanovec 15:00

o. Adam 

Rucki

Val.Klo. 18:10
Za + Marii Šebákovou, + sestru Ludmilu k 1. 

výročí úmrtí, +++ a B. požehnání pro živé rodiny
o. Jan

26.8. po Val.Klo. 17:45 Za + manžela Stanislava Vypušťáka - 10. výročí o. Pavel

27.8. út sv. Moniky Val.Klo. 17:45
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a dar 

zdraví pro živé rodiny a +++
o. Pavel

Poteč 17:30

Za + rodiče Bařinkovy, Slovákovy, jejich + dva 

syny, zetě, vnuka s prosbou o Boží požehnání pro 

živé rodiny

o. Jan

Tichov 19:00
Za + manžela  Františka Maniše a Boží požehnání 

pro živou rodinu
o. Jan

Val.Klo. 17:45
Za + Ludvíka Holbu, + Františka a Marii Ovesné a 

za Boží požehnání pro živou rodinu
o. Pavel

Študlov 19:00

Na poděkování Bohu za 80. let života, za + 

manžela, syna a rodiče z obou stran a za ochranu 

a pomoc Boží pro živé rodiny.

o. Jan

Val.Klo. 17:45
Za nedožitých 90 let Zdeňky Ptáčkové a + 

manžela, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
o. Pavel

Lačnov 19:00

Na poděkování Bohu a za dar zdraví pro celou 

živou rodinu Manovu, za zemřelé rodiče Manovy a 

Josefa Šerého a +++

o. Jan

31.8. so Val.Klo. 7:00
Za živou a + rodinu Vítkovu a dar zdraví pro živé 

rodiny
o. Pavel

Val.Klo. 7:00
Závazek mší svatých mešních fundací - za duše 

zemřelých dárců
o. Pavel

Tichov 7:30 o. Jan

Val.Klo. 8:45
Za + rodiče Mervovy, + bratra Zdeňka, za dar 

zdraví pro celou živou rodinu Zatloukalovu a +++
o. Pavel

Lačnov 9:00 Za + Františku a Františka Vlčkovy a za +++ o. Jan

Val.Klo. 10:30

Za + manžela Stanislava Straichsbiera, jeho + 

rodiče, + rodiče Suré, jejich + syna Karla s 

prosbou o Boží ochranu pro ž. rod.

o. Pavel

Študlov 10:30 (Ščotkovi) o. Jan

Val.Klo. 18:10
Za + Aloise Šerého, celou + rodinu, +++, s 

prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
o. Pavel

st

sv. Augustina, 

biskupa a učitele 

církve

29.8. čt
Umučení sv. Jana 

Křtitele

30.8. pá

1.9. ne

Pořad bohoslužeb

25.8. ne

22. neděle                                   

v mezidobí

                  

21. neděle                                   

v mezidobí

28.8.


