
Val.Klo. 7:00
Za + rodiče Bajzovy, Boží požehnání pro živou 

rodinu a za +++
o. Vilém

Tichov 7:30 Poděkování za 85 let života a Boží ochranu o. Karel

Val.Klo. 8:45
Za živé a + členy růžencového společenství z 

Valašských Příkaz
o. Vilém

Lačnov 9:00

Za + Miroslava Zvonka - 10. výročí úmrtí, + rodiče 

Zvonkovy a Holbovy, + švagra, ochranu a pomoc 

Boží pro celou živou rodinu 

o. Karel

Val.Klo. 10:30
Za + rodiče Šeré, Ambrůzovy a Řičánkovy, s 

prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny 
o. Vilém

Slavnost 24. 

výročí posvěcení 

kostela              

Študlov 10:30 Za farníky o. Karel

Lipina 14:00 Za farníky o. Karel

Val.Klo. 18:10 Za + Františku Vlčkovu, živou a + rodinu o. Vilém

8.10 po Val.Klo. 17:45 Za + Ludmilu Bačovou a celou živou a + rodinu o. Vilém

9.10 út Val.Klo. 17:45
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a 

za živou rodinu a + rodiče Staňkovy
o. Karel

Tichov 16:00 o. Karel

Poteč 17:30
Za + rodiče Novákovy, syna Josefa, +++, pro živou 

rodinu dary Ducha sv., ochranu a pomoc Boží
o. Vilém

Val.Klo. 17:45
za otce Janka a Františka s prosbou o dary Ducha 

svatého a ochranu a pomoc Boží do další služby
o. Vilém

Študlov 18:00
Za + rodinu Čížovu, Trochtovu, Mačkovu, +++ a za 

živé rodiny
o. Karel

Val.Klo. 17:45
za + manžela Josefa, + rodiče z obou stran a Boží 

požehnání pro živou rodinu Fučkovu
o. Vilém

Lačnov 18:00

Za + syna Lukáše, + oboje rodiče, + Josefa 

Kořenka, + rodinu Petříkovu,  za dar zdraví a 

pomoc Boží pro celou rodinu     čp. 130 

o. Karel

Val.Klo. 7:00

Poděkování za dožití významného výročí, za + 

manžela Vladimíra Vaňka, + rodiče Manovy a 

Vaňkovy s prosbou o Boží pomoc a ochranu  i do 

dalších let pro živé rodiny

o. Vilém

Penzion 10:00 o. Karel

Val.Klo. 7:00
za + Františku a Aloise Marcaníkovy, jejich + 

rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
o. Karel

Tichov 7:30 Za + rodinu Dubčákovu o. Vilém

Val.Klo. 8:45

Za + Framtišku Hrabinovu, jejího + manžela, + 

rodiče a sourozence, dva + vnuky a ochranu a 

pomoc Boží pro živé rodiny

o. Karel

27. výročí posvěcení 

kostela
Lačnov 9:00 Za živé a + občany z Lačnova o. Vilém

Val.Klo. 10:30

Za + rodiče Terezii a Josefa Tomaštíkovy s 

prosbou o Boží požehnání a za dar zdraví pro 

celou živou rodinu

o. Dismas

Študlov 10:30 volné o. Vilém

Mirošov 14:00 Za farníky o. Vilém

Val.Klo. 18:10
Za + Jindřišku Manovu a dar zdraví pro živou 

rodinu
o. Karel

Pořad bohoslužeb

11.10 čt

7.10 ne

27. neděle                                 

v mezidobí

14.10

10.10 st

12.10 pá sv. Radima, biskupa

13.10 so

28. neděle                                   

v mezidobí           

28. neděle                                   

v mezidobí           

ne


