10. února 2019

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

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

Za + Ladislava Kralíka, + rodinu Hrabinovu, dvoje rodiče, pomoc Boží
a sílu Ducha svatého pro živou rodinu
Za Stanislava Dorničáka, jeho rodiče, bratra a švagrovou, za rodiče
Macíkovy, 2 syny, snachu Libuši, Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Annu a Františka Petrů, jejich rodiče, + děti, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za + Marii Bodlákovu (výroční mše sv.)

Svátky v týdnu: Dnes sv. Scholastiky, panny, v pondělí Panny Marie Lurdské, ve čtvrtek sv.
Valentina, biskupa a zároveň výroční den úmrtí sv. Cyrila v Římě, příští neděli sv. Alexia a
druhů, vyznavačů.
V pondělí v 19.00 hodin bude na faře v Újezdě repríza prvního setkání rodičů dětí, které
půjdou k prvnímu svatému přijímání. Tak jako před přijetím svátosti křtu, biřmování, nebo
manželství je třeba přípravy, tak i k prvnímu svatému přijímání je třeba přípravy jak ze strany
dětí, tak jejich rodičů. V naší diecézi příprava dětí spočívá především ve výuce náboženství 1.–3.
třída, nouzově 2.–3. třída, u starších dětí minimálně dva roky náboženské výuky, dále pravidelná
účast na nedělní a sváteční mši svaté, znalost základních modliteb a znalosti týkající se svaté
zpovědi a přijetí Eucharistie. Rodiče absolvují setkání s knězem, které má napomoci jejich
dalšímu duchovnímu vedení svého dítěte.
V pátek bude mše svatá ve Slopném mimořádně až v 18.30
Animátoři děkanátu zvou mladé na akci Na kafe se zajímavou osobností na téma duchovního
života. Tato akce se uskuteční tuto sobotu 16. února, začátek bude ve dvě hodiny odpoledne ve
Slopném v salónku. Další informace a hlavně informace o hostovi najdete na vývěsce.
Oznámení pletařkám čtverců. Kdo má upletené čtverce, paní katechetka prosí, abyste je
přinesli v neděli 17. února do kostela. Odvoz čtverců bude v pondělí a pak až v letním období.
Úklid kostela:Újezd 15. skupina
Drnovice 7. skupina
Slopné 12. Skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.

15.30 Új.:

Út.

15.30 Dr.:

St.

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Čt.

17.00 Dr.:

Pá.

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

So.

16.00 Lo.:

NE.

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

Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče, dva syny, vnuka Rostislava, Janu
Kostílkovou a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Žákovu, Chalupovu, duše v očistci, Boží ochranu a pomoc
Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Šimákovy a jejich rodiče
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 let života, s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za + rodiče Raškovy, syna, dvě dcery, dva zetě, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich + rodiče, duše v očistci a živou
rodinu
Za Františka a Vlastu Machů (výroční), jejich rodiče a dar zdraví s Božím
požehnáním pro živou rodinu.
Za rodiče Repákovy, tři syny, stařečky z obou stran a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za farníky
Za + Antonína a Ludmilu Belžíkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za + Jaroslava Janíka Výroční mše sv.)
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Oznámení újezdského pana starosty:

Vladimír Kráčalík, starosta Újezd
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