31. března 2019

Čtvrtá neděle postní
So.:

16.00 Lo.:

Ne.:

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

Za + Marii a Josefa Fojtů, 3 syny, vnuka Tomáše, Ladislava Sana a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za Libuši Machů, rodinu Rošťanskou, dar zdraví a Boží požehnaní pro
živou rodinu.
Za + Miloslava Fiodora, dva syny, rodinu Kozubíkovu, Majzlíkovu,
Machů, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života, dar zdraví a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu.

Dnes odpoledne o půl druhé (pro děti prvokomunikanty) (Sl.: o půl šesté; Dr.: o půl třetí)
bude pobožnost křížové cesty a svátostné požehnání.
Svátky v týdnu: V úterý sv. Františka z Pauly, poustevníka, ve čtvrtek sv. Izidora, biskupa a
učitele církve, v pátek sv. Vincence Ferrerského, kněze.
V pondělí v 19.00 hodin bude na faře setkání rodičů třeťáků, kteří nebyli v pátek. Ve čtvrtek
v 15.30 odpoledne bude z kostela v Újezdě pohřeb pana Josefa Machů z Újezda.
První pátek – sv. zpověď nemocných doma od 9.00 hodin. Prosím přihlásit. V sobotu 6.
dubna uplyne 45 roků od úmrtí pana kardinála Štěpána Trochty, rodáka z Francovy Lhoty.
Vzpomeneme jej v sobotu při večeru chval, který začíná v 18.00 hodin.
Děvčata a chlapci. Dnes se nám představuje další Ježíšův přítel - lotr po pravici. Tak jako
marnotratný syn v dnešním evangeliu se i lotr dokázal přiznat ke špatnému jednání, litovat a
poprosit o odpuštění. V poslední chvíli svého pozemského života se změnil a spoléhal na Boha.
Ani my nejsme dokonalí. Bůh je však milosrdný ke všem a odpouští hříchy každému, kdo o to
stojí.
V následujícím týdnu se budeme snažit přiznat své hříchy, litovat a prosit Ježíše za odpuštění
a odpouštět těm, kdo ublížili nám.
Zveme všechny mladé na Arcidiecézní setkání mládeže, které se uskuteční v Přerově v sobotu
13.4.2019 od 9.00 do 17.00. Čeká vás setkání mladých, chvály, divadlo, zajímaví řečníci.
Naše mládež organizuje i společnou dopravu celého děkanátu vlakem ze Slavičína. Přesné
spoje na oba dny a další informace najdete na plakátku na vývěsce případně na Facebooku
AnimáK
Úklid kostela:Újezd 5. skupina
Drnovice 3. skupina
Slopné 4. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.

17.30 Új.:

Út.

18.30 Dr.:

St.

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

Čt.
Pá.

18.30 Dr.:
15.30 Új.:
18.00 Sl.:

So.

16.00 Lo.:
18.00 Új.:

Ne.

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Za + Františku Kozubíkovu k 10. výročí úmrtí, + manžela a 2 syny, za dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Marii Častulíkovu, syna Josefa, vnuka Michala, Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Františka Vaňka (výroční mše sv.)
Za + Aloise Hořáka, rodinu Hořákovu, dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za + rodiče Šomanovy, snachu, prarodiče, + rodinu a duše v očistci
Za + Josefa a Zdenku Machů, duše v očistci, dar zdraví a ochranu Boží
pro živou rodinu
Za + rodiče Číčelovy, Váňovy, syna zetě, prarodiče a dar zdraví pro živé
rodiny
Za + rodiče Juřicovy, syna, zetě a živou rodinu
Večer chval: Za + Štěpána kardinála Trochtu – 45 výročí úmrtí
s prosbou o jeho blahořečení
Za + Anastazii Machů, + rodiče Machů, syna Františka, jeho manželku,
syna Josefa a dar zdraví pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu, Adamovskou, Kouřilovu,
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9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Cvešperovu, Pechovu a duše v očistci
Za + Pavla Zichu (výroční mše svatá)
Za farníky
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