Farnost Újezd
14. července 2013

15. neděle v mezidobí
So.:

16.00 Lo.:

NE.:

19.00 Dr.:
7.00 Új.:
9.40 Új.:
11.15 Sl.:

Za živou a + rodinu Kovářovu, živou a + rodinu Kozubíkovu
a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
Za + Marii a Jana Jordánovy, sestru Belarmínu, s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za padesátníky ze Slopného

Svátky v týdnu: V pondělí sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, v úterý Panny Marie
Karmelské, ve středu blahoslaveného Česlava a sv. Hyacinta, kněží.
V úterý bude v kapli v Sehradicích Mariánské večeřadlo a mše svatá.
Příští neděli oslavíme v Dolní Lhotě Pannu Marii, pod jejíž ochranou stavíme nový kostel. Mše
svatá na staveništi bude v 9.30. Při mši svaté bude sbírka na dostavění kostela. V Horní Lhotě
bude příští neděli pouze ranní mše sv. v 6.55.
Příští neděli bude také v Drnovicích výroční slavnost posvěcení kostela a sice 22. výročí. Mše
svatá za farníky, poutníky a dobrodince kostela bude v 11.00 hodin.
Pokud by někdo chtěl jet na Svatý Hostýn ve středu 24. července, může se telefonicky přihlásit u
pana Františka Kořenka. Podrobnosti ve farním měsíčníku.
Zítra začne na faře v Újezdě tábor dětí naší farnosti. Prosím rodiče, aby dali dětem plastovou
láhev na pití, šiltovku nebo jinou pokrývku hlavy a přezůvky.
Jak všichni víte, patronem obce Loučka je svatý Václav. Pan kameník Rejda zhotovil kamennou
sochu svatého Václava a rád bych, aby taková socha stála v obci Loučka. Jelikož nemám finanční
prostředky na její zakoupení, sbírka příští neděli bude na tento účel a zbytek budu prosit sponzory
a dobrodince. Mnozí věřící z Loučky po celá léta pravidelně přispívají do sbírek ve farním
kostele a dosud jsme v Loučce nic neinvestovali, kromě některého vybavení v kapli v Domově
důchodců.
Úklid kostela: Újezd: 5. skupina
Drnovice: 1. skupina
Slopné: 12. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po. 17.35 Új.: Za + rodiče Ambruzovy, dcery Annu a Lidmilu, zetě Petra, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu
Út. 19.00 Dr.: Za + rodiče Holánkovy, dceru Marii, jejího manžela, + rodinu a duše v očistci
St. 17.35 Új.: Za + Jindřicha Zvonka, rodiče Zvonkovy, Šomanovy, syna Jaroslava, švagra
Jaroslava Sáblíka a dar zdraví pro živou rodinu

18.30 Sl.:
Čt. 19.00 Dr.:
Pá. 15.30 Új.:
18.30 Sl.:
So. 6.30 Új.:
16.00 Lo.:
NE.

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Karla Kostku, Františka Kolaříka, rodiče Petrů, dar zdraví a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
Za + rodiče Pavelkovy, jejich děti, vnuky, tři zetě, dvoje stařečky, duše
v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Za + Karla Urubka, jeho rodiče, rodiče Drgovy a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy, Josefa Změlíka, celou zemřelou rodinu, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodič Machů, jejich rodiče, sourozence, syna Františka s manželkou, syna
Josefa, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + Karla Žáčka, dceru, zetě, rodiče Žáčkovy, Čechovy a dar zdraví pro živé
rodiny
Za + Annu a Josefa Barcuchovy, jejich rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, syna Aloise, + rodinu Kozubíkovu v cizině a živou
rodinu
Za + Jana Machů (výroční mše svatá)
Za farníky a poutníky

