19. května 2019

Pátá neděle velikonoční
So.
Ne.

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

Za farníky
Za + Vlastimila Šlíška, rodiče Šlíškovy, Škubníkovy, + rodinu, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Na poděkování za dožití životního jubilea 90. let paní Jany Šimonů, za
rodiče Marii a Františka Kozubíkovi, dva bratry, sestru, dar zdraví a
ochranu Boží pro živou rodinu
Za + Vojtěcha Macíka (výroční mše sv.)
Za + Annu Kořenkovu (výroční mše sv.)

Dnes odpoledne ve tři hodiny bude mše svatá U chladné studny. ve farním kostele nebude
večer májová pobožnost.
Svátky v týdnu: V pondělí sv. Klementa Marie Hofbauer, kněze, V sobotu sv. Bedy
Ctihodného, kněze a učitele církve a sv. Magdareny de Pazzi, panny, příští neděli sv. Filipa
Neriho, kněze.
Sbírka na křesťanská media minulý týden činila 26.496,-- Kč. Všem dárcům upřímné Pán
Bůh zaplať.
Úklid kostela:Újezd 12. skupina
Drnovice 10. skupina
Slopné 11. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po.
Út.

St.

17.30 Új.:

Za + rodinu Divokou, Machů, Stružkovu a Boží požehnání pro živé
rodiny

17.30 Új.:
18.30 Dr.:

Za + Rudolfa a Annu Macíkovy, jejich rodiče a prarodiče
Za zemřelé rodiče Pavelkovy, Tarabusovy, snachu, vnučku, dva zetě,
Jonáška a dar zdraví pro živou rodinu

17.30 Új.:

Za + rodiče Maliňákovy, Hasoňovy, vnučku Renatku, duše v očistci a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + rodiče Kořenkovy, dcery, syny, zetě, vnuka a duše v očistci,
dar zdraví pro živou rodinu

18.30 Sl.:
Čt.

17.30 Új.:

18.30 Dr.:
Pá.

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za zemřelé rodiče Josefa a Emílii Machů jejich syna Stanislava a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, vnuka,+ rodiče Zichovy, jejich + děti, stařečky
z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Vladimíra Čecha, rodiče z obou stran, švagry, švagrové, synovce
Mirka a ochranu Panny Marie pro celou Čechovu rodinu
Za + rodiče Gjondlovy, dceru Miloslavu, Emílii Raškovu,
živou a + rodinu Gjondlovu, Hlavoňovu a duše v očistci

So.
16.00 Lo.:

Za + Karla Manu, rodiče Davidovy, pět sourozenců a za dar zdraví
pro živou rodinu

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

Za + Františka Machů, rodiče z obou stran, stařečky a ochranu Panny
Marie pro celou rodinu
Za + rodiče Soukupovy, jejich + děti, snachy, zetě, + rodiče Petrů, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za farníky
Ke cti sv. Floriána za hasiče z Drnovic živé i zemřelé
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