16. července 2017

15. neděle v mezidobí
So.: 16.00 Lo.: Za + Marii Šuráňovu (k nedožitým devadesátým narozeninám), + manžela,
s prosbou o dary Ducha svatého pro živé rodiny.
Ne.: 7.00 Új.: Za + Marii a Jana Jordánovy, sestru Belarmínu, s prosbou o ochranu
a pomoc Boží pro živé rodiny
8.15 Sl.: Za + rodinu Kovářovu a Markovu
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
11.00 Dr.: Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Svátky v týdnu: Dnes Panny Marie Karmelské, v pondělí blahoslaveného Česlava a svatého
Hyacinta, kněží, v pátek sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve, v sobotu sv. Marie
Magdaleny, příští neděli sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy.
Příští neděli odpoledne v 15.00 hodin bude za příznivého počasí mše svatá u kapličky sv.
Františka.
V pondělí 10. července začíná druhý turnus farního tábora. Fara bude otevřená od čtvrt na
sedm ráno, oficiální zahájení tábora je každý den o půl osmé. Děti ať si vezmou přezůvky,
plastovou láhev na pití, kšiltovku (případně jinou pokrývku hlavy), dětem do pěti let dejte
prosím malý polštářek pod hlavu.
Přihlášky do vyučování náboženství podávají jako v minulých letech rodiče žáků, kteří po
prázdninách nastoupí do první třídy ZŠ do 15. srpna.
Příští neděli bude sbírka na opravy kostelů.
Úklid kostela:Újezd 1. skupina
Drnovice 2. skupina
Slopné 5. Skupina
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Za + Františku a Karla Kostkovy, stařečky z obou stran, rodiče
Hověžákovy, Vojtěcha Kořenka a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Miroslava Machuču, jeho rodiče a rodiče Raškovy a duše v očistci.
Za + rodiče Polomíkovy, dvě dcery, Boží ochranu a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + Stanislava Strušku, Aloisii a Josefa Tarabusovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za + manžela, rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana Kirchnera, jeho rodinu a
duše v očistci
Za farníky
Za + manžela, rodiče, vnuka a celou živou rodinu
Za + rodiče Šůstkovy, vnuka, švagra, švagrovou, duše v očistci a dary
Ducha sv. pro živou rodinu
Za zemřelého Jana Janoše, za rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Polčákovy, rodiče Vaculínovy, jejich + děti, vnuky a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za farníky a poutníky
Mše sv. u sv. Františka
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