21. dubna 2019

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Hod Boží velikonoční
Ne.:

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

Za + Aloise Petrů, rodiče z obou stran, dar zdraví, Boží ochranu Panny
Marie a dary Ducha svatého pro živou rodinu
Za Františku a Antonína Máčalovy, Josefa Bližňáka, živou a + rodinu
Máčalovu, Talašovu, Bližňákovu, Kozubíkovu, duše v očistci a ochranu
Panny Marie
Za + Františka Kořenka, rodiče, sestry, bratra, švagry, nemocnou sestru,
duše v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Josefa Běloně, duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny a
duše v očistci
Za + Jana Kozubíka, dceru Ivanu, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

Dnes odpoledne v 14.30 bude v DD v Loučce mše svatá. Svátky v týdnu: V úterý sv.
Vojtěcha, biskupa a mučedníka, ve středu sv. Jiří, mučedníka, ve čtvrtek sv. Marka, evangelisty.
Zítra je pondělí velikonoční, mše svaté jsou jako v neděli. Příští neděle je neděle Božího
milosrdenství.
Příští neděli v 16.00 hodin v našem kostele uskuteční velká schola, která v újezdské farnosti
a v jejím nejbližším okolí působí již mnoho let a zpívá u příležitosti svátků, svateb a pohřbů svůj
první benefiční koncert, na kterém zazní známé melodie v nových provedeních. Veškerý výtěžek
z dobrovolného vstupného bude věnován na pomoc při léčbě nemocné tříleté Denisky Jančíkové
z Újezda, trpící dětskou mozkovou obrnou a přidruženými problémy. Všichni jste srdečně zváni.
Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar při dnešní sbírce na kněžský seminář
v Olomouci.
V sobotu 11. května má náš děkanát pouť na Velehradě za obnovu rodin a nová kněžská
povolání. Letos bude výjimka, pouť se koná dopoledne v 9.00 hodin. Autobus pojede z Drnovic
v 7.30. Prosím, abyste se přihlásili v sakristii.
Úklid kostela:Újezd 8. skupina
Drnovice 6. skupina
Slopné 7. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.

7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

Út.
St.

18.30 Dr.:
17.30 Új.:
18.30 Sl.:

Čt.
Pá.

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

18.30 Sl.:

Za farníky
Za rodinu Bézovu, Rokytovu, Krumpolcovu a Navrátilovu
Za + rodinu Divokou, Fojtíkovu a Boží pomoc pro živou rodinu
Za + rodiče Struškovy, syna, dceru, dva zetě, + rodiče Velískovy,
zetě, duše v očistci, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny
Za + rodiče Lukášovy + syna Zdenka a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Karla a Františku Urubkovy, jejich rodiče, ochranu a dar zdraví pro
živé rodiny
Za Annu a Josefa Lysáčkovy jejich rodiče a sourozence s prosbou
o požehnání pro celou rodinu,dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie
Za + Emílii a Jana Častulíkovy, dva zetě, +rodinu Častulíkovu, Šulákovu,
Frýželkovu a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Josefa Mikulku, Vlastu Mikulkovu, dceru Lenku, rodiče Mikulkovy,
syna Stanislava s manželkou, dceru Marii a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za Aloise a Marii Opravilovy, jejich rodiče, sourozence, dva syny,
snachu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

So.
16.00 Lo.:
Ne.

7.00 Új.:

Za + rodiče Pavlůskovy, Šebákovy, jejich + děti na jistý úmysl
Za farníky
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8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Ke cti sv. Floriána za živé i + hasiče ze Slopného
Za Janu Trčkovou, Josefa Trčku, rodiče Trčkovy, babičku Matyášovou
a za živou a mrtvou rodinu Trčkovu
Za + rodiče Františka a Boženu Machučovy, jejich rodiče, sourozence,
celou + rodinu a Boží požehnání pro živé rodiny

Pastýřský list Velikonoce 2019
Milé sestry a drazí bratři,
Kristův hrob je prázdný, protože On přemohl smrt, žije a je přítomen mezi námi. I dnes k nám
mluví slovy Písma či hlasem svědomí v tichu srdce. Přichází k nám v bratřích a sestrách, kteří
potřebují náš čas či pomoc, a čeká, že jej v nich poznáme. Čeká ve svatostánku našich chrámů,
aby nám naslouchal. Zve nás k eucharistickému stolu, aby nás vtáhl do společenství. Sytí nás
svým tělem, abychom nezemdleli na životní cestě. Dává nám zakusit svou přítomnost, když
nezištně milujeme. Buduje ve světě Boží království skrze nás, když žijeme jeho slovo. Dokonce
se zjevuje uprostřed nás, když se shromažďujeme v jeho jménu. Projevuje lidem svou lásku,
když v jeho jménu sloužíme potřebným. Hlásá světu evangelium, když o něm vydáváme
svědectví. Věrně nás provází životem a ujišťuje nás: Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa. Skuteční křesťané jsou velikonoční lidé. Každému z Vás proto přeji pravou
velikonoční radost z osobního setkávání se Zmrtvýchvstalým, z jeho přítomnosti, ba i z jeho
působení skrze Vás. Velikonoční lidé jsou nositeli naděje pro svět. Buďme si vědomi svého
poslání a zodpovědnosti. Svým důvěrným životem se Zmrtvýchvstalým dávejme lidem ve svém
okolí příležitost poznat Zmrtvýchvstalého a setkat se s ním v nás. Děkuji Vám za společné úsilí a
všem ze srdce žehnám
arcibiskup Jan
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