
Val.Klo. 7:00 Za živé a + členy růžencového společenství ze Smoliny o. František

Tichov 7:30 Za + Anežku Fojtů a +++ o. Karel

Val.Klo. 8:45
Za + Boženu a Františka Rumanovy, 10. výročí, + rodiče, 

sourozence a +++
o. František

Lačnov 9:00
Za + manžela, dvoje + rodiče, za + zetě a dar zdraví pro 

celou rodinu Vlčkovu     čp. 36
o. Karel

Val.Klo. 10:30 Za + Josefa Rumana a Boží požehnání pro živou rodinu o. František

Študlov 10:30

Za + manžela, rodinu Fojtíkovu, + Františku Měřičkovu, 

jejího + manžela Jana a ochranu a pomoc Boží pro celou 

živou rodinu

o. Karel

Val.Klo. 18:10
Za + rodiče Obadalovy, + Františka Mikulčíka a Boží 

požehnání pro celou živou rodinu
o. Janko

12.3 po Val.Klo. 17:45
Za + syna, + manžela, + bratra, dvoje + rodiče, pomoc  

Boží a ochranu  Panny Marie
o. Janko

13.3 út Val.Klo. 17:45
Za + rodiče Marii a Emila Zůbkovy, + rodinu a za ochranu 

a pomoc Boží pro živou rodinu
o. Janko

Tichov 16:00
Za + rodiče Manišovy, jejich dva + syny, dva vnuky, + 

rodiče Změlíkovy, jejich + sourozence a Boží ochranu pro 
o. Karel

Poteč 17:30
Za + rodiče z obou stran, ochranu a dar zdraví pro celou 

živou rodinu Psotovu   
o. Karel

Val.Klo. 17:45
Za + Josefa Dořáka, jeho + syna Josefa a za dar zdraví a 

Boží požehnání pro živou rodinu
o. František

Študlov 18:00 o. Karel

Val.Klo. 17:45
Za živé a + členy růžencového společenství z Valašských 

Klobouk
o. František

Lačnov 18:00

Za + Josefa Trchalíka, + rodiče z obou stran, nemocnou 

osobu, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu        čp. 

216 

o. Karel

17.3 so Val.Klo. 7:00

Poděkování za dožitých 90 let Jaroslava a Marie a 61 let 

manželství,  za dary Ducha svatého  a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 

o. Janko

Val.Klo. 7:00
Za + Josefa Hrabinu, + syna Josefa, dvoje + rodiče, +++ a 

za celou živou i + rodinu Hrabinovu
o. Janko

Tichov 7:30 Za živé a + Josefy z Tichova o. František

Val.Klo. 8:45
Za + manžela Františka, jeho + rodiče a sourozence, 

celou + rodinu a  Boží ochranu pro živou rodinu
o. Karel

Lačnov 9:00 Na poděkování P. Bohu     čp. 152 o. František

Val.Klo. 10:30
Za + rodiče Šomanovy, + syna, za ochranu a pomoc Boží 

pro živou rodinu
o. Karel

Študlov 10:30
Za + rodiče Beňovy, Janíčkovy, ochranu a pomoc Boží 

pro živé rodiny
o. František

Val.Klo. 18:10 Za + Petra a Olinu Dočkalovy a celou rodinu o. Janko

pá

18.3 ne
5. neděle 

postní

11.3 ne
4. neděle 

postní

14.3 st

15.3 čt

16.3

Pořad bohoslužeb


