11. února 2018

6. neděle v mezidobí
So.

NE.

16.00 Lo.: Za + Štěpánku a Františka Andrysovy a jejich sourozence
18.00 Új.: Za farníky. Večer chval
7.00 Új.: Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče, dva syny, vnuka Rostislava, Janu
Kostílkovou a Boží pomoc pro živou rodinu.
8.15 Sl.: Za Františka Kozubíka rodinu Esterkovu a dar zdraví za živou rodinu
9.40 Új.: Za všechny nemocné z naší farnosti
11.00 Dr.: Za + Františka Ovesného, syna Miroslava, Stanislava, rodiče, stařečky,
nemocné dítě, duše v očistci a Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu

Svátky v týdnu: Dnes Panny Marie Lurdské, ve středu památka úmrtí sv. Cyrila v Římě,
v sobotu sv. Alexia a druhů, řeholníků.
V pondělí v 19.00 hodin bude na faře setkání rodičů třeťáků, kteří se nezúčastnili v pátek.
V úterý v 15.00 hodin bude v kostele v Drnovicích pohřební rozloučení s paní Marií
Bodlákovou z Drnovic.
Ve středu je Popeleční středa a začíná doba postní. Popeleční středa je dnem přísného postu
od masa i jiných pokrmů a nápojů. Půst od masa váže všechny křesťany, půst od ostatního jídla
od 14. do 60. roku věku. Je to vyznání víry katolického křesťana a zavazuje i v jídelnách
společného stravování. Celá doba postní od popeleční středy až do neděle zmrtvýchvstání Páně
je dobou vnitřní usebranosti, kdy věřící křesťan usiluje o větší soustředěnost, sebeovládání,
kajícnost a smírné odčiňování hříchů. Věřící křesťané v tuto dobu se neúčastní tanečních zábav a
nekonají svatební veselí.
Na Popeleční středu budou bohoslužby s udělováním popelce, znamení kajícnosti takto
v Újezdě ráno v 6.30 BS a odpoledne v 15.30; v Drnovicích v 17.00 a ve Slopném v 18.30. V
neděli se popelec udělovat nebude.
Pobožnost křížové cesty v době postní bude bývat vždy v Újezdě v pátek v 15.00; (ve
Slopném v pátek v 17.00;v Drnovicích ve čtvrtek v 17.00 hodin) a v neděli v Újezdě ve 13.30
(Drnovice 14.30; Slopné 17.30) hodin se svátostným požehnáním. Új.: Příští neděli bude křížová
cesta za seniory.
Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar při dnešní sbírce na opravy varhan.
Úklid kostela: Újezd 15. skupina
Drnovice 10. skupina
Slopné 5. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.

15.30 Új.:

Út.
St.

15.00
6.30
15.30
17.00

Čt.
Pá.

So.

Za nedožitých 70 let manžela Josefa Ďulíka, rodiče Drgovy, Milana
Špotáka, Josefa Drgu, nemocnou osobu a Boží požehnání živou rodinu

Pohřební mše sv.
Bohoslužba slova s udělováním popelce a sv. přijímáním
Za živé a + členy rodiny Zvonkovy a Kráčalíkovy.
Za + Emílii a Jana Častulíkovy, jejich rodiče, + rodinu Častulíkovu,
Šulákovu, Frýželkovu a Boží ochranu pro živou rodinu
18.30 Sl.:
Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, duše v očistci, dar zdraví
a pomoc Boží pro živou rodinu
17.00 Dr.: Za + Janu Machů (výroční mše sv.)
15.30 Új.: Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, její + rodiče, duše v očistci a živou
rodinu
17.30 Sl.:
Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče, rodiče Váňovy, na
poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o Boží požehnání pro
živou rodinu
16.00 Lo.: Za farníky
Dr.:
Új.:
Új.:
Dr.:
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NE.

7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

Za + Josefa Ovesného (výroční mše sv.)
Antonína a Ludmilu Belžíkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci
Za + Františka Strušku (výroční mše sv.)
Za + Marii Žabkovu (výroční mše sv.)
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