Pořad bohoslužeb
2.neděle
velikonoční
28.4. ne

----------------------Neděle
Božího
milosrdenství

Val.Klo.

Za + Svatavu Streichsbierovou, jejího + manžela,
o. František
7:00 + syna Stanislava s prosbou o Boží požehnání pro
Cinciala
živou rodinu

Tichov

7:30 Za + rodiče Krejčí a + syna

Val.Klo.

8:45

Lačnov

9:00

Val.Klo. 10:30
Študlov

10:30

Val.Klo. 18:10
Svátek sv. Kateřiny
29.4. po Sienské, panny a uč. Val.Klo.
cír., patronky Evropy
30.4.
1.5.

2.5.

3.5.

4.5.

čt

pá

10. výročí
posvěcení kaple

sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

Svátek sv. Filipa a
Jakuba, apoštolů

so

ne

3. neděle
velikonoční

o. Karel
o. Vilém
o. Karel
o. Vilém
o. Karel

o. Karel
o. Karel

Poteč

17:30 Za živé a + občany Poteče

o. Karel

Tichov

18:00

o. Vilém

Val.Klo. 17:45 Za rodinu Diváckou, Kratěnovu a Ječmínkovu

o. Karel

Študlov

18:00

o. Vilém

Val.Klo.

7:00 Za + Vojtěšku Šustrovu - 10. výročí a + manžela

o. Karel

Za + rodiče Karla a Marii Slaběňákovy, + dceru
Val.Klo. 17:45 Jarmilu, + rodiče z obou stran, +++, a ochranu a
pomoc pro živou rodinu
Za + rodiče Martinkovy a Hamalovy a za celou
Lačnov 18:00
rodinu Šerou č.119
Na poděkování za 50 let života s prosbou o
Val.Klo. 17:45
ochranu pro živou rodinu
Závazek mší svatých mešních fundací - za duše
Val.Klo. 7:00
zemřelých dárců
Za + rodiče Bělaškovy, + švagra, +++ a Boží
Tichov 7:30
ochranu pro živou rodinu
Val.Klo.

5.5.

Za živou a + rodinu Juřenčákovu s prosbou o Boží
požehnání a ochranu

Val.Klo. 17:45 Za + rodiče Manovy a Ptáčkovy

út
st

17:45

Za + Jaroslava Manu k nedožitým 70 letům, dvoje
+ rodiče a živou a + rodinu
Za + rodiče Trčkovy, jejich vnuka, syna a snachu,
za + rodiče Janáčovy a jejich syna a za dar zdraví
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Staňkovy, Častulikovy, +++, a
ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví, Boží
požehnání, a za + manžela a rodiče
Za + Františku Štvrteckou, za její + rodiče a
sourozence a +++ - 1. výročí úmrtí

o. Vilém

8:45

Za + rodiče Amrůzovy a Zatloukalovy, s prosbou o
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.

Za + rodiče Martinkovy, + rodinu Martinkovu a
Lačnov 9:00 Vítkovu, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu č.137
Za + Marii a Josefa Chovancovy (k nedožitým 80Val.Klo. 10:30
tým naroz.), a za celou živou rodinu

o. Karel
o. Vilém
o. Karel
o. Vilém
o. Karel
o. Vilém
o. Karel
o. Vilém

Študlov

10:30

o. Karel

Příkazy

11:30 Za živé i + hasiče z okrsku Lidečko

o. Karel

Val.Klo. 18:10

Za + rodiče Sucháčkovy, jejich rodiče, +
sourozence a za dar zdraví pro celou rodinu

o. Vilém

