18. srpna 2019

20. neděle v mezidobí
So.
Ne.

16.00
18.00
7.00
8.15
9.40
11.00

Lo.:
Sl.:
Új.:
Dr.:
Új.:
Sl.:

Za nemocnou osobu s prosbou za uzdravení
Večer chval
Za živé i + pětašedesátníky z farnosti a dar zdraví pro jejich rodiny
Za farníky
Za + Marii Ďulíkovu (výroční mše sv.)
Za živé i + šedesátníky ze Slopného a jejich rodiny

Dnes je ve Slopném oslava svátku sv. Rocha, patrona kostela. Mše sv. v 11.00 hodin.
Svátky v týdnu: Dnes sv. Heleny, v pondělí sv. Jana Eudesa, kněze, v úterý sv. Bernarda,
opata a učitele církve, ve středu sv. Pia X., papeže, ve čtvrtek Panny Marie Královny, v pátek sv.
Růženy z Limy, panny, v sobotu svátek sv. Bartoloměje, apoštola, příští neděli sv. Benedikta a
druhů, mučedníků, sv. Ludvíka, vyznavače a sv. Josefa Kalasanského, kněze.
Přihlášky do vyučování náboženství: prosil jsem rodiče, aby mi je přinesli do 15. srpna,
abychom mohli připravit rozvrhy hodin. Stav je takový: Do Újezda jsou přihlášeni dva žáci, do
Slopném tři a do Drnovic čtyři. Pokud je to stav konečný, budu muset svolat setkání rodičů
těchto dětí, katechetů a hledat způsob vyučování.
Ještě dnes je možné podepsat petici za zachování domácí péče pro staré a nemocné lidi. Petice
je vzadu na stolíku a při bočních dveřích.
Úklid kostela:Újezd 8. skupina
Drnovice 1. skupina
Slopné 9. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po. 17.30 Új.:

Za + rodiče Častulíkovy, dvě dcery, syna Josefa, jejich rodinu, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu

Út.
18.30 Dr.:

Za rodiče Fojtů, syna Stanislava, Josefa, snachu, tři zetě, dar zdraví
pro živou rodinu

17.30 Új.:

Za +Františka a Andělu Tomšů, + rodinu Tomšů, Frýželkovu, dar zdraví
a Boží ochranu pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Karla Mozgvu, bratra, tatínka, za + rodinu Bělaškovu, Váňovu a dar
zdraví pro živou rodinu

St.

18.30 Sl.:
Čt. 18.30 Dr.:

Za + Jana Machů, zetě, manžele Svobodovy, duše v očistci a Boží požehnání
pro živé rodiny

Pá. 15.30 Új.:

Za + rodiče Měřičkovy, jejich syna Františka, všechny + sourozence, rodiče
z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Miroslava Růžičku, jeho rodiče, Františka Kolaříka a ochranu Boží pro
živé rodiny

18.30 Sl.:

So. 16.00 Lo.:

Za + Marii Trnčákovu, manžela, syna, nemocnou osobu a pomoc Boží pro
živou rodinu

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

Za + Svatopluka Andrýska, sourozence, rodiče z obou stran, duše v očistci,
pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Bézovu, Navrátilovu, Krumpolcovu a Rokytovu
Za farníky
Za + rodiče Kořenkovy z Podpolí, jejich sourozence, syna Josefa
a dar zdraví pro jejich rodiny
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