9. září 2018

23. neděle v mezidobí
SO.: 16.00 Lo.:

NE.:

Za + Františka Kozubíka, jeho bratra Miloslava, rodiče Kozubíkovy,
Jurčíkovy a + rodinu Krpenskou

18.00 Új.:

Za školní mládež na začátku školního roku.

18.30 Dr.:

Za + Jiřinu Barcuchovu (u příležitosti 10. výročí úmrtí), rodinu Smolkovu,
Libenskou, nemocnou osobu a dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za + Miroslava Zvončáka, bratra, švagrovou, švagry, rodiče a dar zdraví
pro živé rodiny
Za + Václava Zelenku, jeho + rodiče, rodiče Kozubíkovy, syna Vladimíra
a Aloise, živou rodinu Kozubíkovu a Zelenkovu
Za + Vladimíra Kráčalíka, rodiče z obou stran, jejich + děti, dar zdraví
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za živé a + pětašedesátníky z Vysokého Pole

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

Dnes v 11.00 hodin bude u kaple ve Vysokém Poli poutní mše sv. k Panně Marii.
Svátky v týdnu: V pondělí blahoslaveného Karla Spinoly, kněze a mučedníka, ve středu
Jména Panny Marie, ve čtvrtek sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, v pátek svátek
Povýšení sv. Kříže, v sobotu Panny Marie Bolestné, příští neděli sv. Ludmily, mučednice.
Ve středu v 15.30 bude z kostela v Újezdě pohřeb paní Františky Drgové z Újezda.
Oznámení společenství matek: Ve středu 12.9., v čase od 14.00 - 18.00 hod uskuteční
společenství modlících se matek setkání u Vysocké kaple, které je pozváním pro všechny. Bude
to Čas věnovaný nebeské Mamince Panně Marii, která je naší velkou Přímluvkyní a
Ochránkyní. Tento čas vyplníme modlitbou (růženec, litanie a jiné) a zpěvem mariánských písní.
Poděkujeme jí za trpělivost a vytrvalost s námi na cestě za Pánem Ježíšem a poprosíme o další
pomoc v osobních potřebách, v našich rodinách, ve farnosti. Přijďte se s námi modlit aspoň na
chviličku!!!
V pátek od půl deváté bude v Domově důchodců příležitost ke sv. zpovědi.
V sobotu 15. 9. 2018 bude v kapli na Ploštině mše svatá ke cti PM Bolestné.
V sakristii je možné koupit si stolní kalendář na příští rok. Pouť za obnovu rodin a nová
kněžská povolání bude letos v sobotu 22. září na Velehradě. Autobus pojede z Drnovic o půl
druhé. Prosím zájemce, aby se přihlásili v sakristii co nejdříve.
Modlitební společenství matek připravilo den pro rodinu, který se uskuteční v sobotu 29. září
v Újezdě v areálu lyžařského vleku. Podrobnosti jsou na vývěskách a na webové stránce farnosti.
Úklid kostela:Újezd 10. skupina
Drnovice 7. skupina
Slopné 5. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.

17.30 Új.:

Út.

18.30 Dr.:

St.

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

Čt.

18.30 Dr.:

Pá.

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za zemřelé rodiče Juřicovy, syna, rodiče Pomykalovy a Boží požehnání
pro živou rodinu.
Za + Andělu a Františka Machů, + rodinu Machů a Jakůbkovu, Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Annu a Jiřího Šimákovy, Andělu Faldíkovu a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + Karla Dubce, syna, ochranu Boží a dary Ducha svatého pro živé
rodiny a duše v očistci
Za + rodiče Tkadlecovy, jejich rodiče, rodinu Hnaníčkovu, Františka
Andrse, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče z obou stran, švagry, švagrovou, synovce Mirka a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Šenovskou, Plškovu, Kozubíkovu, Duše v očistci
a pomoc Panny Marie pro živé rodiny
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So.

16.00 Lo.:

NE.

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

Za + rodiče Martincovy, dceru Annu, jejího manžela, rodiče Hovězákovy,
4 syny, manželky Olgu a Ludmilu, pomoc Boží a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny
Za + rodinu Zichovu, Běloňovu, Raškovu a oběti Ploštiny
Za rodiče Zichovy, syny, živou a + rodinu
Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
Pavelkovu a Váňovu.
Za + Dagmar Čvandovou, její sestru Stanislavu, prarodiče Čvandovy
a Benešovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za + rodiče Častulíkovy, jejich + rodiče, + rodinu Zámečníkovu,
Zvonkovu a duše v očistci
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