5. května 2019

Třetí neděle velikonoční
So.

16.00 Lo.:

Ne.

18.00 Új.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
14.00 VP.:

Za + Františka Bartoše, rodiče, Aloise Buriánka, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Večer chval: Za + Stanislava Ambrůze
Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče, zetě Jaroslava a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + Jaromíra Mlýnka, nemocnou manželku, rodiče Kozubíkovy,
Mlýnkovy a Boží ochranu pro živé rodiny
Za živé a zemřelé hasiče z Loučky a Újezda
Za + Jana a Emílii Častulíkovi a jejich sourozence a Boží požehnání pro
živou rodinu
Ke cti sv. Floriána za živé i + hasiče z Vysokého Pole

Dnes odpoledne bude ještě mše sv. ve Vysokém Poli ve 14.00 hodin. Večer v pět hodin zve
společenství maminek a babiček na modlitby. O půl šesté bude májová pobožnost a svátostné
požehnání.
Svátky v týdnu: V pondělí sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, ve středu Panny Marie,
Prostřednice všech milostí.
Ve středu v 15.00 hodin bude z kostela v Újezdě pohřeb pana Josefa Machů z Vysokého Pole.
V pátek v 19.00 hodin bude na faře setkání rodičů třeťáků.
V sobotu dopoledne v 9.00 hodin bude na Velehradě pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a
nová kněžská povolání. Autobus pojede z Drnovic v 7.30. Prosím, abyste se přihlásili na
autobus, mám ještě 20 míst volných.
Také letos připravujeme pro děti o prázdninách denní tábor na faře a sice první turnus bude od
22. do 26. července a druhý turnus od 28. července do 2. srpna. Přihlásit se je možné na našich
webových stránkách jako v minulých letech, nebo u mne osobně.
Obecní úřad v Újezdě by rád opravil fotografie na ploštinském pomníku, jsou už velmi
vyblednuté. Prosíme příbuzné těchto umučených, pokud mají jejich fotografii, aby ji zapůjčili na
OU, nebo přinesli do sakristie.
Úklid kostela:Újezd 10. skupina
Drnovice 8. skupina
Slopné 9. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.

17.30 Új.:

Út.

17.30 Új.:
18.30 Dr.:

St.

17.30 Új.:
18.30 St.:

Čt.

17.30 Új.

Pá.

18.30 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:

So.

9.00
16.00 Lo.:

Za + Josefa Ďulíka, rodiče Drgovy, Ďulíkovy, Josefa Drgu, Milana
Špotáka a živou rodinu
Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče, dceru Vlastu, syna
Jaroslava, dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Za zemřelé rodiče Stružkovy zemřelou rodinu, duše v očistci, Boží
požehnání pro živou rodinu a ochranu Panny Marie
Za Antonína Krajču, Františku a Františka Rošťanské, rodiče
Kamenčákovy a jejich děti a dar zdraví pro celou živou rodinu
Za + Karla Kostku, rodiče Petrů, Františka Kolaříka a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za Josefa Janoše a rodiče Janošovy, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za Františka Čurečka, snachu Annu, rodiče a celou živou a + rodinu
Na poděkování za dožití životního jubilea, s prosbou o ochranu Panny
Marie a dary Ducha svatého pro živou rodinu
Za + Vladimíra Kozubíka, jeho rodiče, bratra Aloise a Boží požehnání
pro živou rodinu
Pouť děkanátu na Velehradě
Za + Stanislava a Ludmilu Belžíkovy, pomoc Boží a sílu Ducha svatého
pro živé rodiny
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Ne.

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

Za + Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za farníky
Za + Jana Šafaříka (výroční mše sv.)
Za + Andělu a Františka Stružkovy, syna, dceru, Emílii a Eduarda
Velískovy, jejich rodiče a duše v očistci
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