17. března 2019

Druhá neděle postní
So.:

16.00 Lo.:

Ne.:

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

Za + Františka Andrýse k nedožitým stým narozeninám a jeho manželku
Štěpánku
Za + rodiče Barcuchovy, syna Stanislava s manželkou, dceru Anastazii
Machů, Annu Vaňatkovu, zetě Jaroslava Štrbáka a živou rodinu
Za + Josefa Michalčíka, rodiče, P. Františka Michalčíka, + sourozence
a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Josefa Mačka (výroční mše sv.)
Za farníky

Dnes odpoledne o půl druhé (pro manžely) (Sl.: o půl šesté; Dr.: o půl třetí) bude pobožnost
křížové cesty a svátostné požehnání.
Svátky v týdnu: Dnes sv. Patrika, biskupa, v pondělí sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a
učitele církve, v úterý slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie.
V pondělí v 19.00 hodin bude na faře třetí setkání rodičů žáků třetí třídy, kteří nebyli v pátek.
Příprava třeťáků k první svaté zpovědi bude pokračovat v postní době v Drnovicích ve čtvrtek
v 17.00 hodin, nebo v Újezdě v pátek v 15.00 hodin, nebo ve Slopném v pátek v 17.00 hodin.
V úterý o slavnosti sv. Josefa bude mše sv. v Újezdě o půl čtvrté a v Drnovicích v pět hodin.
Jako každý rok, i letos bude v naší farnosti kříž, který putuje celým děkanátem. Křížová cesta
bude příští neděli 24.3. a bude začínat ve 13.00 v kostele v Újezdě (ve Slopném v kostele
budeme přibližně ve 14.30, když budeme přicházet do Slopného budou zvonit zvony na kostele),
cesta bude končit v Dolní Lhotě. Linkový autobus zpět jede z Dolní Lhoty v 17.10.
Děvčata a chlapci. Na postní nástěnce máme dnes nový obrázek. Je na něm sv. apoštol Jan,
který byl věrným a statečným přítelem Pána Ježíše, kterého často doprovázel a neopustil ho ani
v nejtěžší chvíli , kdy P.J. umíral na kříži.
Je krásné mít hodně přátel a s nimi se radovat. V životě však přicházejí i smutné a těžké
chvíle. Někdo se může např. cítit být opuštěn a tu je dobré být všímavý a svou oporou pomoci
člověku.
Plněním úkolů na nových kartičkách se celý druhý postní týden budeme zdokonalovat v lásce
k bližnímu.
Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar na opravy a údržbu našich kostelů.
Úklid kostela:Újezd 3. skupina
Drnovice 1. skupina
Slopné 2. Skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.
Út.

15.30 Új.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:

Za Jaroslava Machů, syna Jaroslava, dvě manželky a duše v očistci.
Za zemřelou Marii Jurčagovu, zemřelého manžela Josefa a dar zdraví
pro živou rodinu

St.

15.30 Új.:

Za + Josefa Kořenka, rodiče z obou stran, švagry, švagrovou a ochranu
Boží pro živou rodinu
Za + Aloise a Kristýnu Frajtovy, dva syny, sestru Marii, zetě, vnučku,
+ rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Kovaříkovy a Struškovy, za + rodinu Novákovu, rodinu
Kozubíkovu, duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Františka Húště, rodiče Húšťovy, syna, snachu, vnučku, rodiče
Šomanovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za živou a + rodinu Daďovu, Kadlečkovu a Hořákovu
Za farníky

17.30 Sl.:
Čt.

17.00 Dr.:

Pá.

15.30 Új.:

So.
Ne.

17.30 Sl.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Za + rodiče Ptáčkovy a Mozgvovy, jejich + děti, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu.
Za + Andělu Maňasovu (výroční mše sv.)
Za + Josefa Machů, bratra Ladislava, jeho rodiče, rodinu z obou stran,
-1-

11.00 Dr.:

duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jana Běloně, syna Josefa, dceru Marii, Boží požehnání pro živé
rodiny a duše v očistci

-2-

