Pořad bohoslužeb
22.4 ne

4. neděle
velikonoční

Val.Klo.

7:00

Tichov

7:30

Val.Klo.

8:45

Lačnov

9:00

Val.Klo. 10:30

Za + rodiče Šeré, Psotovy a za dar zdraví pro celou živou
rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o
dar zdraví do dalších let a Boží požehnání pro celou
Za + rodiče Jahodovy, jejich + 2 dcery, 3 syny, švagra a
švagrovou, vnučku Petrušku, ochranu a pomoc Boží pro
živé rodiny a +++
Za + rodiče Brhlovy, + Aloisii Sáblíkovu, + Josefa Staňka,
za pomoc Boží a ochranu P. Marie pro rodinu Brhlovu
Za + Františka Filáka, + syna Dušana, + rodiče z obou
stran s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny.

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou
o další Boží požehnání pro živé rodiny

Za + rodiče Josefa a Jarmilu Obadalovy, Boží požehnání
pro živé rodiny Obadalovu, Bžatkovu, Rakovu a +++
Za + Antonína Kurtina, rodiče z obou stran, + bratra a
Lačnov 18:00
Boží požehnání pro živou rodinu Trčkovu čp. 232

Val.Klo. 17:45

5. neděle
velikonoční

o. Janko

o. Janko

Študlov 18:00 Za živou i + rodinu Ptáčkovu, Geršlovu a Manovu

29.4 ne

o. Karel

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

26.4 čt

28.4 so

kněz ze
Zlína

o. Karel

Val.Klo. 17:45

sv. Ludvíka Marie
Grignona z Montfortu,
kněze

o. Karel

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

sv.Vojtěcha,biskupa a
Za + Vladimíra Vaňka, +++ a ochranu a pomoc Boží pro
Val.Klo. 17:45
živou rodinu
mučedníka
23.4 po
adorační den ve
Študlov 18:00 Za farníky ze Študlova
Študlově
Za + manžela Stanislava Ptáčka - 5. výročí, za + rodiče
Val.Klo. 17:45
24.4 út
Šeré a za pomoc a ochranu Boží pro živé rodiny
Za + rodiče Mňačkovy, za ochranu a pomoc Boží pro
Poteč 17:30
celou živou rodinu a +++
sv. Marka
25.4 st
evangelisty
Tichov 18:00 Za + rodiče Bělaškovy, jejich + dceru, + zetě a +++

27.4 pá

kněz ze
Zlína

Val.Klo.

7:00 za farníky

Val.Klo.

7:00 Za + manžela, dvoje rodiče, + 3 bratry, švagry a švagrové

Tichov

7:30

Val.Klo.

8:45

Lačnov

9:00

Val.Klo. 10:30
Študlov 10:30
Val.Klo. 18:10

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

Za + Antonína Staňka, + rodiče z obou stran, +++ a
o. František
ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu
1. výročí za + Františku Burešovu, + manžela Aloise a za
o. Karel
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za dvoje + rodiče, za dar zdraví a pomoc Boží pro celou
o. František
rodinu Jahodovu
čp. 220
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života a
o. Karel
za + rodiče Fuksovy a Janáčovy. Druhá intence do
Za + manžela, při 10. výřočí úmrtí, + rodinu Macháčovu,
Trčkovu, Manovu, +++ za dar zdraví a Boží požehnání pro o. František
celou živou rodinu
za + rodiče Sucháčkovy, jejich + sourozence, + zetě
o. Janko
Josefa Plška a za dar zdraví pro celou rodinu

