
Val.Klo. 7:00
Za Františka Manu, syna Františka a Boží 
požehnání pro živou rodinu.

o. Pavel 

Tichov 7:30 Za + Janu Polčákovu a živou rodinu o. Jan

Val.Klo. 8:45
Za + Jaroslava a Marii Manovy, dva + syny a živou 
a + rodinu

o. Pavel 

Lačnov 9:00 (Rumanova 90let) o. Jan

Val.Klo. 10:30
Za + Marii a Aloise Ptáčkovy, dvě + sestry, dva + 
švagry, + rodiče Brhlovy a ochranu a pomoc Boží 
pro živé rodiny

o. Pavel 

Študlov 10:30
Za + manžela, + rodiče Macháčovy, Poláchovy 
celou + rodinu a Boží požehnání pro živé rodiny

o. Jan

Val.Klo. 18:10
Za + rodiče Elišku a Jana Šeré, všechny + z obou 
stran a ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny

o. Pavel 

12.8. po Val.Klo. 17:45
Za + rodiče Tvarůžkovy a dar zdraví pro živou 
rodinu

o. Jan

13.8. út Val.Klo. 17:45 Za farníky o. Jan

Tichov 16:00
Za + rodiče Bělaškovy, + zetě, dceru a živou 
rodinu

o. Jan

Poteč 17:30
Za + manžela, + rodiče z obou stran, +++, a za 
živou rodinu Masařovu a Čechovu

o. Jan

Příkazy 19:00 Za živé a + občany z Valašských Příkaz o. Jan

Val.Klo. 7:00 Za farníky o. František

Val.Klo. 17:45
Za + manžela, + rodiče Hrabinovy a Králíkovy, 
jejich +děti, za Boží ochranu pro živé rodiny a +++

o. Jan

Študlov 19:00 o. Jan

Val.Klo. 17:45
Za + Ludmilu Zubkovu - nedožitých 90 let, jejího + 
manžela, + rodiče a sourozence, +++ a s prosbou 
za dary Ducha svatého pro živé rodiny

o. Jan

Lačnov 19:00
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života s 
prosbou o dar zdraví do dalších let, za + manžela 
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

o. Jan

17.8. so Val.Klo. 7:00
Za + rodiče Macků, + bratra a ostatní živou a + 
rodinu

o. Jan

Val.Klo. 7:00
Za + manžela, + rodiče, celou + rodinu a za 
ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny

o. Petr 
Boštík

Tichov 7:30 Za živou a + rodinu Žákovu o. Jan

Val.Klo. 8:45
Za + manžela, snachu, rodiče a sourozence a za 
živou rodinu

o. Petr 
Boštík

Lačnov 9:00
Za + rodiče Krahulíkovy, + syna a zetě, + Ludmilu 
Bačůvkovu a za ochranu a pomoc Boží pro rodinu 
Kůdelovu, Valůchovu, Plánkovu a Krahulíkovu

o. Jan

Val.Klo. 10:30
Za + rodiče Pavlu a Stanislava Kréblovy, živou a + 
rodinu Kréblovu a Čadovu.

o. Petr 
Boštík

Študlov 10:30 o. Jan

Val.Klo. 18:10
Za + Annu Kouřilovou, + manžela Vojtěcha,  celou 
+  rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu 

o. Jan

20. neděle                                   
v mezidobí

st

Slavnost 
Nanebevzetí                        
Panny Marie                                15.8. čt

18.8. ne

Pořad bohoslužeb

11.8. ne
19. neděle                                   
v mezidobí

14.8.

sv. Maxmiliána Marie 
Kolbeho,kněze a 

mučedníka

16.8. pá
sv. Štěpána 
Uherského


