27. října 2013

30. neděle v mezidobí
So.:

16.00 Lo.:

NE.:

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

Za + Františka Žálka, rodinu Žálkovu, Matochovu, dar zdraví a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za Dagmar Čvandovou, její sestru Stanislavu, prarodiče Čvandovy,
Benešovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Annu Váňovu, jejího + syna Karla, rodiče z obou stran a duše
v očistci
Za + Josefa Janoše (k jeho nedožitým 50. narozeninám), jeho + maminku,
duše v očistci, Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, sestru, bratra, dva švagry, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

Svátky v týdnu: V pondělí sv. Šimona a Judy, apoštolů, ve čtvrtek sv. Wolfganga, biskupa, v
pátek je církevně zasvěcený svátek Všech svatých, v sobotu památka na všechny věrné zemřelé.
V pondělí ve 14.00 hodin bude v kostele v Újezdě rozloučení s panem Františkem Váňou ze
Slopného.
V úterý v 15.30 bude v Újezdě pravidelná adorace a svátostné požehnání.
V pátek o slavnosti Všech svatých bude mše sv. ráno v 6.30 a odpoledne v 15.30; V Drnovicích v
17.00 a ve Slopném v 18.30 hodin. V sobotu o památce zemřelých bude v Újezdě mše sv. ráno v
6.30; ve Slopném a v Drnovicích v 8.30 ráno Odpoledne ve 13.30 bude v Újezdě pohřeb paní
Marty Machů z Vysokého Pole. V DD v Loučce bude pravidelná mše sv. v 16.00 hodin.
Pátek je zároveň prvním pátkem v listopadu. Měsíční sv. zpověď bude v Újezdě v pátek od dvou
hodin odpoledne, Slopné ve středu od 17.30 a Drnovice ve čtvrtek od 16.30 hodin. Nemocní
budou mít sv. zpověď v pátek dopoledne od 8.30 hodin.
Tento týden bude ve Slopném mše sv. St. a Pá ještě v 18.30; v Újezdě v Po a St již 15.30 hodin
Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli ve 14.00 hodin. V Drnovicích bude dušičková
pobožnost na hřbitově v sobotu po ranní mši svaté.
Také letos platí možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci a sice od 25. října do
8. listopadu za obvyklých podmínek: Stav milosti posvěcující - sv. zpověď, ten den sv. přijímání,
modlitba na úmysl Svatého otce a navštívíme-li hřbitov a tam se pomodlíme jakoukoliv modlitbu
za zemřelé. Dále je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci v pátek odpoledne a v
sobotu po celý den za stejných podmínek, navštívíme-li kostel a tam se pomodlíme Otče náš a
Věřím v Boha.
V sobotu 23. listopadu před slavností Krista Krále bude v Olomouci „den diecéze“ a slavnostní
zakončení roku Eucharistie a roku víry. Kdo by měl zájem této diecézní slavnosti se zúčastnit,
prosím, aby se co nejdříve přihlásil v sakristii. Vypravili bychom z farnosti autobus.
Úklid kostela: Újezd: 2 skupina
Drnovice: 6. skupina

Slopné: 11. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po. 15.30 Új.: Za + rodiče Ludmilu a Františka Vítkovy, ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu
Út. 17.00 Dr.: Za + rodiče Švachovy, syna Jaroslava, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
St. 15.30 Új.: Za + rodiče Machů, Rudolfa Müllera, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Pláškovy, Petrů, zdraví a dary Ducha svatého pro živou rodinu
Čt. 17.00 Dr.: Za + rodinu Václavíkovu, dar víry a dary Ducha svatého pro živou rodinu
Pá. 6.30 Új.: Na dobrý úmysl
15.30 Új.: Za + Josefa Mozgvu, dva syny, rodiče z obou stran, zetě a Boží požehnání pro
živé rodiny
17.00 Dr.: Na úmysl dárce
18.30 Sl.: Za + Marii Vyskupovu, rodiče Vyskupovy, Vašinovy, živou a + rodinu
So. 6.30 Új.: Na úmysl Svatého otce
8.30 Sl.: Za všechny věrné zemřelé
8.30 Dr.: Za všechny věrné zemřelé
13.30 Új.: Pohřební mše sv.
16.00 Lo.: Na poděkování Pánu Bohu k 80 narozeninám, + manželku, ochranu a pomoc
Boží pro živé rodiny
NE. 7.00 Új.: Za + Jarmilu a Josefa Macíkovy, jejich dceru Jarmilu, rodiče Slovákovy, jejich
dceru Marii, syna Františka, vnučku Barboru a Boží ochranu pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za živou a + rodinu Machů
9.40 Új.: Za Marii a Oldřicha Martinkovy, rodinu Martinkovu, Kolajovu a Boží milost
pro živou rodinu
11.00 Dr.: Za + rodiče Struškovy, děti, dva zetě, vnuka a vnučku, celou živou a + rodinu

