5. srpna 2018

18. neděle v mezidobí
SO.: 16.00 Lo.:
NE.: 7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Na úmysl dárce
Za + rodiče Vaňkovy, dceru, syna, + Františka Kořenka, duše v očistci,
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Vladimíra Dubce, jeho otce s prosbou o Boží požehnání pro živé
rodiny a Duše v očistci
Za + Pavla Dorušku, + rodinu Mozgvovu a Doruškovu
Za + rodinu Stružkovu, Machovskou, Káčerovu, Františku Vychodilovu
a Boží požehnání pro živou rodinu

Dnes odpoledne o půl druhé budou ve farním kostele modlitby matek a babiček.
Svátky v týdnu: Dnes Panny Marie Sněžné, v pondělí svátek Proměnění Páně, v úterý sv.
Sixta II. papeže a druhů, mučedníků a sv. Kajetána, kněze, ve středu sv. Dominika, kněze, ve
čtvrtek sv. Terezie Benedikty, panny a mučednice, patronky Evropy, v pátek sv. Vavřince, jáhna
a mučedníka, v sobotu sv. Kláry, panny, příští neděli sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice.
V úterý o půl čtvrté odpoledne bude z kostela v Újezdě pohřeb paní Marie Buriánkové
z Loučky. V pátek o půl páté bude z kostela v Újezdě pohřeb paní Zdeňky Machů z Vysokého
Pole.
V sobotu bude v Drnovicích mše svatá v 18.30 s nedělní platností. V neděli v 11.00 hodin
bude děkovná mše sv. sále v Loučce za členy hasičského sboru živé i + u příležitosti 120 let od
založení SBH.
Kdo z Újezda dosud nemá farní měsíčník, může si jej vzít po mši svaté zde vpředu.
Připomínám přihlášky dětí do náboženství, informace na nástěnce.
Úklid kostela:Újezd 5. skupina
Drnovice 2. skupina
Slopné 15. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.

17.30 Új.:

Út.

18.30 Dr.:

St.

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

Čt.
Pá.

18.30 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:

So.

16.00 Lo.:
18.30 Dr.:

NE.

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

Za + Františka a Andělu Tomšů, rodinu Tomšů, Frýželkovu, Boží ochranu
a pomoc pro živé rodiny a duše v očistci
Za zemřelé rodiče Bělonovy, syna Františka, zetě Antonína, vnuka
Vlastimila a celou živou rodinu
Za + Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče, sestry, bratry, živou rodinu
a duše v očistci
Za + Miroslava Švihla, sestru Boženu, ochranu Panny Marie
a duše v očistci
Za + Jarmilu Urbanovu, její rodiče, dvoje stařečky, jejich syny a vnuka
Josefa
Za + Marii a Jana Jordánovy, sestru Belarmínu, s prosbou o ochranu
a pomoc Boží pro živé rodiny
Za + manžela Vladimíra Hlavicu, za zemřelé rodiče z obou stran,
sestru a Jaroslava Chluda.
Za + Josefa Kuželu, bratra, sestry, švagry, dvoje rodiče, tetu Annu
a duše v očistci
Za rodinu Horáčkovu, Peřestou, Josefa Ovesného jeho rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
Za živou a + rodinu Řehákovu a Roubalíkovu, s prosbou o požehnání
a dary Ducha svatého do dalšího života.
Za farníky (sv. křest)
Za členy Hasičského sboru v Loučce, živé i zemřelé,
u příležitosti 120. výročí založení.
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