4. listopadu 2018

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

Za farníky
Večer chval
Za + Marii a Josefa Machů, rodiče a sourozence z obou stran, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Hlavičkovu, Kolaříkovu, Machů, Kuželovu, Martincovu,
ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
Za + Marii a Oldřicha Martinkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Josefa Fojtíka, + rodinu Holou, Fojtíkovu, duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny

Dnes odpoledne ve 14.00 hodin bude na hřbitově dušičková pobožnost. Drnovice po mši sv.
Svátky v týdnu: Dnes sv. Karla Boromejského, biskupa, biskupa, v pátek svátek výročí
Posvěcení lateránské baziliky v Římě, příští neděli sv. Martina, biskupa. V pátek v 8.30 bude
v kapli v Loučce příležitost k měsíční svaté zpovědi.
Příští neděli oslavíme v Drnovicích patrocinium sv. Anežky České, patronky kostela.
Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar při dnešní sbírce na Charitu.
V sakristii jsou k dostání stolní kalendáře svatohostýnské a Cor Iesu, cena je stejná, 50,-- Kč.
V naší farnosti odebíráme společně Katolický týdeník a týdeník Světlo. Kdo by o tyto týdeníky
měl zájem příští rok, prosím, abyste se mi do konce měsíce října přihlásili. Prosím, abyste mi
potvrdili i vy, kteří tyto týdeníky odebíráte letos, aby se nestalo, že je na celý rok zaplatím a pak
o ně nebude zájem. V sobotu 7. listopadu se v pastoračním domě ve Val. Kloboukách (farní
dvůr), uskuteční zajímavá přednáška pro manžele o vzájemné komunikaci. Ještě jsou volná
místa. Podrobnosti na nástěnce. Prosím manžele a rodiče, pokud máte čas, využijte této
příležitosti.
Úklid kostela:Újezd 18. skupina
Drnovice 4. skupina
Slopné 13. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.

15.30 Új.:

Út.

17.00 Dr.:

St.

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Čt.

17.00 Dr.:

Pá.

15.30 Új.:

So.
NE.

17.30
16.00
7.00
8.15

Sl.:
Lo.:
Új.:
Sl.:

9.40 Új.:

11.00 Dr.:

Za + rodiče Machů, snachu Jitku, Rudolfa Müllera a duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, jejich děti, vnuka, vnučku, tři zetě, celou rodinu
Stružkovu, Ročákovu, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
Za + Josefa Luky, jeho rodiče, rodiče Častulíkovy, dvě dcery, jejich 3 zetě
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Ludmilu Mikovčákovu, rodinu Mikovčákovu, Latinákovu, Půlovu
a Bačinskou, také vřelý dík za přijatá dobrodiní pod vedením Ducha
svatého, všech andělů strážných a také naší nebeské Maminky Panny
Marie
Za živou a + rodinu Častulíkovu, Marii Častulíkovu a Boží pro živou
rodinu
Za + rodiče Drábkovy, jejich zemřelé rodiče z obou stran, + Vladimíra
Zichu, dceru Leničku, rodiče Zichovy, nemocnou osobu, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Emila Šustka, bratra, rodinu Hlavičkovu a dar zdraví pro živo rodinu
Za farníky
Za + Martina Michalčíka, manželku, syna, rodiče Janošovy a dar zdraví
pro živé rodiny
Za + Františka Novosáda, Marii Mikeskovu, Janičku Frýželkovu, dar
zdraví a Boží požehnání pro rodinu Frýželkovu, Vaňkovu, Novosádovu
a Hruškovu
Za drnovské muzikany
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