
Val.Klo. 7:00
závazek mší svatých mešních fundací - za duše 

zemřelých dárců
o. Vilém

Tichov 7:30
za + rodiče Bělaškovy, + švagra, +++ a Boží 

ochranu pro živou rodinu
o. Karel

Val.Klo. 8:45
za + rodiče Amrůzovy a Zatloukalovy, s prosbou o 

dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
o. Vilém

Lačnov 9:00

za + rodiče Martinkovy, + rodinu Martinkovu a 

Vítkovu, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou 

rodinu

o. Karel

Val.Klo. 10:30
za + Marii a Josefa Chovancovy (k nedožitým 80-

tým naroz.), a za celou živou rodinu
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

6.5. po
sv. Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka
Val.Klo. 17:45

na poděkování za 60let života a 35let společného 

života
o. Vilém

7.5. út Val.Klo. 17:45
za + manžela, ochranu a pomoc Boží pro živé 

rodiny
o. Vilém

Poteč 17:30

na poděkování Pánu Bohu a P. Marii za 83 let 

života, za + manžela a za dar zdraví pro živou 

rodinu Krahulíkovu

o. Vilém

Tichov 18:00
za + rodiče Bělaškovy, Jahodovy, celou + rodinu a 

+++
o. Karel

Val.Klo. 17:45

za + Frastiška Hrabinu, + rodiče z obou stan, + 

dva švagry, sestru a Boží požehnání a ochranu P. 

Marie pro živou rodinu

o. Vilém

Študlov 18:00 o. Karel

Penzion 10:00 o. Vilém

Val.Klo. 17:45
za + rodiče Látalovy a Strnadovy, + syna +++ a 

Boží požehnání pro živé rodiny
o. Vilém

Lačnov 18:00 o. Karel

Val.Klo. 7:00
na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží 

požehnání pro celou rodinu
o. Karel

9:00 růženec

10:15 pontifikální mše svatá za farníky

11:15 adorace

Val.Klo. 7:00

za + manželku Ludmilu Bělaškovu, + rodiče 

Bělaškovy a Bambuchovy a Boží požehnání pro 

živé rodiny Bělaškovu a Sucháčkovu

o. Karel

Tichov 7:30 o. Vilém

Val.Klo. 8:45
za + Boženu Konečnou, jejího manžela, syna a 

vnuka a za +++
o. Karel

Lačnov 9:00 o. Vilém

Val.Klo. 10:30 za farníky o. Karel

Študlov 10:30 o. Vilém

Val.Klo. 18:10
za + Ludmilu a Josefa Sáblíkovy, živou a + rodinu 

a +++
o. Karel

10.5.

st

Děkanátní pouť za 

rodiny a kněžská 

povolání

Velehrad všichni

12.5. ne
4.neděle  

velikonoční

11.5. so

Pořad bohoslužeb

5.5. ne
3.neděle  

velikonoční

pá

Panny Marie, 

Prostřednice všech 

milostí

9.5. čt

8.5.


