Pořad bohoslužeb
7:00

Tichov

7:30 Za + Stanislava Janáče a živou a + rodinu Janáčovu

Za + rodiče Petrůjovy, + syna Josefa, dva + zetě, +++ a
celou živou rodinu
Za + rodiče Trčkovy, jejich vnuka, syna a snachu, za +
Lačnov 9:00
rodiče Janošovy a jejich syna, za dar zdraví pro živé
Za + Josefa Mačka, živou a + rodinu Mačkovu,
Val.Klo. 10:30
Odvárkovu a Rožnovskou a +++
Za + rodiče Ptáčkovy, jejich syna Josefa a za dar Ducha
Študlov 10:30
sv. pro živou rodinu
Val.Klo.

15.4 ne

3. neděle
velikonoční

16.4 po

Za + patera Františka Ptáčka, jeho + rodiče a za celou
živou a + rodinu Ptáčkovu a Hrabinovu a +++

Val.Klo.

8:45

o. Karel
o. František

o. Janko

Poteč

17:30

Tichov

18:00

Val.Klo. 17:45

19.4 čt
Študlov 18:00
Val.Klo. 17:45

20.4 pá
Lačnov 18:00

Za + manžela, + sestru, + rodiče z obou stran a živou
rodinu Manovu
Za + rodiče Tomanovičovy, + Františka Rumana, + Josefa
Staňka a živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 85 let života, +
manžela a ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
Za + manžela, oboje + rodiče a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + rodiče Františka a Marii Daňovy a bratra Františka a
celou živou rodinu
Za Františka Bučka, + Antonína Martinku a za živou a +
rodinu čp. 221

o. Janko
o. Karel
o. Karel
o. Karel
o. Janko
o. Karel
o. Janko

Val.Klo.

7:00 Za + Šimona Hrabicu

o. Janko

Val.Klo.

7:00

Za + rodiče Šeré, Psotovy a za dar zdraví pro celou živou
rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o
7:30 dar zdraví do dalších let a Boží požehnání pro celou
rodinu
Za + rodiče Jahodovy, jejich + 2 dcery, 3 syny, švagra a
8:45 švagrovou, vnučku Petrušku, ochranu a pomoc Boží pro
živé rodiny a +++

kněz ze
Zlína

Tichov

Val.Klo.

4. neděle
velikonoční

o. František

Za + Marii Kratochvílovou a živou a + rodinu
Kratochvílovu a Kollerovu

Val.Klo. 17:45 Za + Danu Lukášovu a za celou živou a + rodinu

22.4 ne

o. Karel

o. Janko

17.4 út

21.4 so

o. František

Val.Klo. 18:10 Za + Rudolfa Fialu, živou manželku a dceru
Val.Klo. 17:45

18.4. st

o. Karel

Lačnov

9:00

Val.Klo. 10:30

o. Karel
kněz ze
Zlína

Za + rodiče Brhlovy, + Aloisii Sáblíkovu, + Josefa Staňka,
za pomoc Boží a ochranu P. Marie pro rodinu Brhlovu

o. Karel

Za + Františka Filáka, + syna Dušana, + rodiče z obou
stran s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny.

o. Janko

Študlov 10:30 Za + Zdeňku Goišovu, sestru a rodiče

o. Karel

Val.Klo. 18:10 Za + Vojtěcha Bednáře, oboje + rodiče a živou rodinu

o. Janko

