6. ledna 2019

Slavnost Z J E V E N Í P Á N Ě – svatých Tří Králů
SO.: 16.00 Lo.:
NE.: 7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za farníky
Za + Josefa Baloucha, rodinu Váňovu, Balouchovu a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za + Karla Dubce, syna dvoje rodiče, ochranu Boží, zdraví pro živé
rodiny a duše v očistci
Na poděkování za obdržené dary a milosti, s prosbou o Boží pomoc
a ochranu Panny Marie v novém roce.
Za + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu, duše v očistci, ochranu Panny Marie
a Boží pomoc pro živé rodiny

Svátky v týdnu: Dnes slavnost Zjevení Páně, sv. Tří Králů, v pondělí sv. Rajmunda
z Panafornu, kněze, příští neděli sv. Hilaria z Potieres, biskupa a učitele církve a zároveň svátek
Křtu Páně a končí doba vánoční.
Včera se uskutečnila tříkrálová sbírka na Charitu. Új.: 34.091,--; Lo.: 16.813,-; Dr.:
16.120,--; VP.: 32.029,--; Sl.: 34.690,-- Kč. Všem dárcům i koledníkům a jejich vedoucím
upřímné Pán Bůh zaplať za všechny dary i službu se sbírkou spojenou.
V pátek dopoledne od půl deváté bude v DD Loučce příležitost ke sv. zpovědi. V sobotu
v 18.00 hodin bude večer chval s obvyklým pořadem: Mše sv., adorace, chvály a příležitost ke
sv. zpovědi.
Připomínám, že v sakristii jsou k dostání stolní kalendáře pro letošní rok 2019. Farní měsíčník
si mohou odběratelé z Újezdu vyzvednout po mši sv. Ostatní jej mají k dispozici ve svých
vesnicích.
Úklid kostela:Újezd 10. skupina
Drnovice 2. skupina
Slopné 7. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
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Za + Antonína Jordána, rodiče z obou stran, + vnuka Davida Jordána, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Machučovy, jejich rodiče, syna Stanislava, zetě Josefa,
vnučku a duše v očistci
Za + Františka Černobilu, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodinu Hübnerovu, Andrysovu, + Milana Vyorala, dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + Josefa Machů, Josefa Mozgvu, rodiče z obou stran, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Bohuslava a Ludmilu Šustkovy, jejich rodiče, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + snachu Marii Smolkovu a Boží požehnání pro živou rodinu
Večer chval
Za + Zdeňka Lukáše (výroční mše sv.)
Za zemřelého důstojného pána P. Františka Petrů, jeho zemřelé rodiče,
sourozence, příbuzné a duše v očistci
Za farníky
Za + rodiče Trčkovy, duše v očistci a ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu
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