8. července 2018

14. neděle v mezidobí
SO.: 16.00 Lo.:
NE.:

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

Za + rodiče Slámovy, živou a + rodinu Slámovu, Poláchovu
a duše v očistci
Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich + sourozence, Boží pomoc
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za farníky
Za + Rodiče Mozgvovy, dceru, živou a + rodinu
Za jubilanty ročník 1968

Svátky v týdnu: Ve středu sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, v pátek sv. Jindřicha,
vyznavače, v sobotu bl. Hroznaty, mučedníka a sv. Kamila de Lellis, kněze. příští neděli sv.
Bonaventury, biskupa a učitele církve.
V pátek od 9.00 hodin ráno bude v DD v Loučce příležitost ke sv. zpovědi. V sobotu v 10.00
hodin bude ve Vysokém Poli mše sv. za SDH u příležitosti 110 výročí založení.
V sobotu 28. července uzavřou ve farním chrámu Vlachovice církevní sňatek: Stanislav
Stružka z Drnovic a Monika Hlavicová z Vlachovic č.354
Přihlášky do vyučování náboženství podávají rodiče jako v minulých létech žákům, kteří
nastoupí v září do první třídy Základní školy duchovnímu správci. Tiskopis přihlášky je možné
stáhnout z našich webových stránek, nebo vyzvednout v kostele v sakristii.
Zítra začne první turnus našeho farního tábora. Fara bude každý den odemčená od 6.30 hodin
ráno, pokud bude třeba i dřív. Vstup do budovy bočním vchodem vpravo (do nové budovy).
Začátek je v 7.30, malé děti stačí když přijdou až v 8.00 hodin, podle možností rodičů. Program
mají děti asi do 15.00 včetně svačiny a oběda. Na farní tábor ať si děti donesou tak jako vždycky
přezůvky, láhev na pití a pokrývku na hlavu. Malé děti do šesti let malý polštářek pro odpočinek.
Všichni rodiče, kteří děti přihlásili přes internet, dostali tyto informace, které platí i pro
druhý turnus. Pokud je někdo nedostal, může si je vyzvednout v sakristii.
(Farní měsíčník – starší čísla v Újezdě)
Úklid kostela:Újezd 18. skupina
Drnovice 9. skupina
Slopné 11. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.

17.30 Új.:

Út.
St.

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

Čt.
Pá.

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:

So.

10.00 VP.:
16.00 Lo.:

NE.

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

Za Josefa Ďulíka + rodiče, syna Josefa, zetě Františka, sestru a duše v
očistci.
Za + Josefa a Marii Fojtů, + syny Stanislava, Miroslava a Josefa, vnuka
Tomáše, Ladislava Saba a Boží požehnání pro živé rodiny
Za farníky
Za zemřelé Lidmilu a Františka Trčkovi a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za + rodiče Mikulkovy, dva syny, snachu zetě, vnučku Irenku,
+ příbuzenstvo a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti 110 výročí trvání hasičského
sboru ve Vysokém Poli
Za + manžela Františka, + rodiče z obou stran, ochranu Boží pro celou
rodinu a duše v očistci
Za + Annu a Josefa Barcuchovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Miroslava Misaře, rodiče Misařovy, Vyskupovy a dar zdraví pro
živou rodinu
Za letošní jubilanty pětapadesátníky
Za + Marii Štěpáníkovu (výroční mše sv.)

1

