Pořad bohoslužeb od 13. do 16. týdne v mezidobí
Ne
28.6.

13. neděle v mezidobí

Po
Slavnost sv. Petra a
29.6.
Pavla, apoštolů
St 1.7.
Pá 3.7. Svátek sv. Tomáše,
apoštola

za + manžela, syna, zetě, rodiče, sourozence,
spásu jejich duší a Bož. pož. pro živou rodinu
10.30 za děti, které přistupují k 1. svatému
přijímání a jejich rodiče
17.00 za členky Živého růžence z Vlachovy Lhoty
8.45

17.00 za potracené děti a jejich rodiče

16.00 Pohřeb Elišky Řehákové z Vrbětic 85,
za + Aloise Řeháka, + rodiče Řehákovy,
celou + rodinu a dar zdraví pro živou rodinu
8.45 za + Ladislava Řeháka, rodiče z obou stran,
Ne
Slavnost sv. Cyrila,
5.7.
sourozence, duše v očistci, dar zdraví a Boží
mnicha, a Metoděje,
požehnání pro živou rodinu
biskupa, patronů
Evropy
10.30 za + rodinu Častulíkovu
a Gajdošíkovu a dar zdraví pro živou rodinu
Po 6.7 12.30 hod. odjezd na pouť – Sv. Antonínek….
St
17.00 za + Annu Kojeckou, manžela, rodiče, tři
8.7.
sestry, zetě, neteř, synovce a celou + rodinu
Pá
17.00 za + Františku Bednářovou, důstojného pána
10.7.
Holakovského, celou + rodinu Bednářovu a
Holakovskou a ochranu Boží
Ne
15. neděle v mezidobí 8.45 za farníky
12.7.
10.30 za + Boženu Tichou, manžela, syna, rodiče
z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu
Po
17.00 za + Františka a Anastázii Kolaříkovy, +
13.7.
rodiče a sourozence z obou stran
St
Památka sv.
17.00 za + Josefa Kulta, Lidmilu Polákovou, +
15.7.
Bonaventury, biskupa
Josefa Kováře, + rodiče a ochranu Boží pro
a učitele Církve
živou rodinu
Pá
17.00 za + Josefa Číže, bratra, synovce
17.7.
a celou + rodinu
Ne
16. neděle v mezidobí 8.45 za farníky
19.7.
10.30 za živé a + členy včelařského spolku z obcí
Vlachovice, Vrbětice, Křekov, Vlachova
Lhota a Haluzice
Po
17.00 za + Petra a Vlastislavu Rakovy a dar zdraví
20.7.
pro celou živou rodinu
St
Svátek sv. Marie
17.00 za + Františka a Marii Švehlákovy, jejich
22.7.
Magdalény
sourozence a dar zdraví pro živou rodinu
5. let působení ve
farnosti o. Františka
Pá
17.00 za + rodiče Kozubíkovy a Šánkovy, jejich
24.7.
rodiče a dar zdarví pro živou rodinu
Ne
17. neděle v mezidobí 8.45 za + Karla a Annu Surovcovy, dceru Marii a
26.7.
živou a + rodinu
Pouť na Hložec
11.00 za farníky a poutníky na Hložec

