8. dubna 2018

Druhá neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství
SO.: 16.00 Lo.:
18.00 Új.:
NE.: 7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Na dobrý úmysl
Večer chval Za farníky
Za + Jana Pochylého, dvoje rodiče a pomoc Boží pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Máčalovu, Talašovu, Bližňákovu a Kozubíkovu, duše
v očistci a ochranu Panny Marie
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Ovesné, dva syny, zetě s prosbou o Boží milosrdenství pro
živou rodinu

Dnes odpoledne o půl druhé bude v kostele v Újezdě společenství modlitby matek a babiček
Svátky v týdnu: Zítra v pondělí slavnost Zvěstování Páně – přeložená z 25 března, ve středu
svatého Stanislava, biskupa a mučedníka, v pátek sv. Martina I., papeže a mučedníka, příští
neděli sv. Anastazie, panny a mučednice.
Ve středu v 15.30 hodin bude z kostela v Újezdě pohřeb pana Pavla Zichy z Vysokého Pole.
V sobotu ve 14.00 hodin bude v kostele v Újezdě mše sv. za živé a + pětašedesátníky
z Újezda, Loučky, Slopného, Sehradic, Vysokého Pole a Drnovic
U bočního oltáře naproti dveří jsou vystaveny fotografie a můžete se zúčastnit hodnocení jako
minulý rok.
Úklid kostela: Újezd 6. skupina
Drnovice 7. skupina
Slopné 13. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.

6.30 Új.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

Út.

18.30 Dr.:

St.

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

Čt.

18.30 Dr.:

Pá.

15.30 Új.:

So.

18.30 Sl.:
14.00 Új.:
16.00 Lo.:

NE.

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

Za farníky
Za + rodiče Stružkovy, Marii Hlavicovou, prarodiče, ostatní příbuzné,
za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Stružkovy, zemřelou rodinu, duše v očistci, pomoc
Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
Za + rodiče Kozubíkovy, + syny Vladimíra a Aloise, s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Struškovy, syna Stanislava, dceru Věru s manželem a
požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Pavelkovi + dceru, syna, zetě, rodiče Králikovi + syna,
zetě a Boží pomoc pro živou rodinu.
Za + Petra Heinze, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za + rodiče Kovaříkovy, Struškovy, rodinu Kozubíkovu a Novákovu, za
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu.
Za zemřelou Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu Janoušovu, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Šustkovu, rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu
Za živé a + pětašedesátníky z Újezda, Loučky, Slopného, Sehradic,
Vysokého Pole a Drnovic
Za + Josefa Fojtíka, jeho rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro celou
rodinu Fojtíkovu, Mikulovu a Tvarůžkovu
Za + Anastazii Hyblovu (výroční mše sv.)
Za + Miroslava Fiodora, rodinu Kozubíkovu, Majzlíkovu, Machů, duše
v očistci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Františka Běhunčíka, jeho dceru Janu Surou, rodiče Čechovy, rodiče
Běhunčíkovy, rodinu Hlavicovu a požehnání Boží pro celou živou rodinu.
Za + Josefa Běloně, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
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