Farnost Újezd
23. června 2013

12. neděle v mezidobí
So.:
Ne.:

16.00
Za + rodinu Andrýskovu, Žáčkovu, + kněze,
Lo.:
duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
7.00 Új.: Za + Josefa Jurečka (výroční mše svatá)
8.15 Sl.: Za + Jana Janoše, manželku, příbuzné a dary Ducha svatého pro živou rodinu
9.40 Új.: Za + Jana a Františku Kořenkovy, jejich rodiče, sourozence a Boží požehnání
pro živou rodinu
11.00 Dr.: Za + Jana Běloně, syna Josefa, Jana Machů, manžele Svobodovy a živou
rodinu

Svátky v týdnu: V pondělí slavnost Narození svatého Jana Křtitele, ve čtvrtek sv. Cyrila
Alexandrijského, biskupa a učitele církve, v pátek sv. Ireneje, biskupa, v sobotu je církevně
zasvěcený svátek svatých apoštolů Petra a Pavla. Příští neděli sv. prvomučedníků římských.
V úterý bude v Újezdě adorace v 15.30; v Drnovicích v 18.00 hodin se svátostným požehnáním.
Slopné: Otec kaplan zve všechny děti na mši svatou ve středu, kdy se budou vyhodnocovat
slabikáře.
V sobotu o svátku sv. Petra a Pavla budou bohoslužby v Újezdu ráno v 7.00; ve Slopném
8.15; v DD v Loučce v 16.00 hodin odpoledne a v Drnovicích v 19.00 hodin večer.
Společenství matek zve všechny maminky na triduum do Drnovic, v pátek 28., v sobotu 29. a v
neděli 30. června vždy v 18.00 hodin.
Příští neděli mše svatá v 9.40 bude obětována za školní mládež na poděkování Pánu Bohu.
Prosím rodiče, aby přišli i s dětmi. Věřící rodiče samozřejmě povzbudí děti, aby si vykonali
svatou zpověď a přistoupili k sv. přijímání. Zpovídat se bude v pátek od půl třetí, případně v
pátek po mši svaté podle potřeby.
Přihlášky do vyučování náboženství podávají rodiče dětí, které v září nastoupí do první třídy ZŠ
mně osobně osobně do 31. července. Tiskopis přihlášky si rodiče vyzvednou v sakristii, nebo
stáhnou z webových stránek.
Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar při dnešní sbírce na opravy našich kostelů.
Úklid kostela: Újezd: 2. skupina
Drnovice: 9. skupina
Slopné: 9. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po. 17.35 Új.: Za + Jana Barcůcha, Josefa Šafaříka, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro
živou rodinu
Út. 19.00 Dr.: Za + rodiče Smolkovy, dvě zemřelé dcery, zetě a vnuka Josefa
St. 17.35 Új.: Za + Jana Smolka, dvě + dcery, dva zetě, vnuka Josefa a duše v očistci

18.30 Sl.: Za + Františka Malotu, celou živou a + rodinu
19.00 Dr.: Za + rodiče Pavelkovy, jejich zetě, dvě snachy, vnuka Josefa, rodinu
Fojtíkovu, Horčicovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Pá. 15.30 Új.: Za + sestru Emanuelu Machů, Františka Machů, Jana Machů, živé a + kněze
a Boží požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Bohuslava Kozubíka, snachu, na poděkování za dožití 75 let života
s prosbou o Boží chranu pro živou rodinu
So. 7.00 Új.: Za + Josefa a Františku Ambrůzovy, jejich syna Josefa a Boží pomoc pro
živou rodinu
8.15 Sl.:
16.00 Lo.: Za farníky
19.00 Dr.: Za + Josefa Ovesného, rodiče, rodinu Horáčkovu, Peřestovu a Boží požehnání
pro živou rodinu
NE. 7.00 Új.: Za + Vlastimila Šlíška, dvoje rodiče, + rodinu, duše v očistci a Boží požehnání
pro celou rodinu
8.15 Sl.: Za + Jiřinu a Bohumila Váňovy, Jindřicha Janků a dar zdraví pro živou rodinu
9.40 Új.: Za školní mládež na poděkování
11.00 Dr.: Za + Ludmilu Honkovu, rodiče Honkovy, Bližňákovy, ochranu a pomoc Boží
pro jejich rodiny
Čt.

