13. října 2019

28. neděle v mezidobí
So.

16.00 Lo.:

Ne.

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

Za + rodiče Ditrichovy, Radoše, Zdeňku, ochranu a pomoc Boží pro
živou rodinu
Večer chval – Za farníky
Za členy živého růžence z Újezda
Za + rodiče Machů, prarodiče, jejich příbuzné doma i v cizině, + rodiče
Trunkátovy, jejich syna a zetě
Na dobrý úmysl
Za farníky

Svátky v týdnu: V pondělí sv. Kalista I., papeže a mučedníka, v úterý sv. Terezie z Avily,
panny a učitelky církve, ve středu sv. Hedviky a sv. Markéty Marie Alacoque, řeholnic, ve
čtvrtek sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka, v pátek sv. Lukáše, evangelisty, v sobotu
sv. Jana, Izáka, kněží a druhů, mučedníků a sv. Pavla od Kříže, kněze.
Ve středu v 18.15 - po mši sv. v Újezdě prosím maminky třeťáků, kteří půjdou příští rok
k prvnímu svatému přijímání, aby přišly ke kratinké domluvě.
Tento čtvrtek v 15.00 hodin zveme všechny školáky do kostela v Újezdě na modlitbu
růžence. Navazovali bychom na celosvětovou modlitbu dětí, která bude v pátek v 9.00 hod.,
kdy naše děti budou v tu dobu ve škole.
Na příští týden připadá Misijní neděle – modlíme se s celou církví za misie a misionáře.
U oltáře Božského Srdce je k tomu účelu nástěnka. Příští neděli bude sbírka na misie.
Skupinka nadšených žen v naší farnosti se rozhodla pro u nás zatím netradiční podporu
Papežského misijního díla a to PEČENÍM a PRODEJEM "misijních koláčů" za dobrovolnou
cenu. sv. S nedělní odpolední kávou budou určitě chutnat.
Prosíme tedy ochotné maminky a babičky, aby doma napekly - koláčky, bábovky, perníčky (a
i nějaké jiné buchty) a své dobroty přinesly na faru v sobotu od 13.00 do 14.00 hod. Tam se
budou balit. Výtěžek z prodeje, který bude u kostela v Újezdě po každé nedělní mši sv. odešleme
na patřičnou adresu PMD. Zdůrazňuji, že akce se týká příští neděle, nezapomeňte si vzít kromě
obnosu na sbírku také něco na pečivo. Děkujeme předem za pomoc!
Případné dotazy u katechetky p. Ambrůzové.
V listopadu zahájíme přípravu na biřmování. Zájemci 17. let a starší si mohou vyzvednout
přihlášku u mne v sakristii.
Úklid kostela:Újezd 16. skupina
Drnovice 9. skupina
Slopné 2. skupina
Újezd: Prosil jsem, aby z každé skupiny přišla jedna žena zkontrolovat, zda seznam odpovídá
skutečnosti. Ještě mi schází zástupce těchto skupin: 1 3 6 7 8 9 11 16 18. Prosím, kdybyste
tak učinili během dneška, abych mohl upravit počet skupin. Nový seznam by začal platit od
prvního listopadu. Děkuji.
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po. 17.30 Új.:
Út. 18.30 Dr.:
St. 17.30 Új.:
18.30 Sl.:
Čt. 18.30 Dr.:
Pá. 15.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za + rodiče Kozubíkovy, dva syny, tři zetě, Františku Kozubíkovu
a za pomoc Boží pro rodiny jejich dětí
Za + rodiče Častulíkovy, dceru Annu, jejího manžela, syna Jana, manželku
a duše v očistci
Za + SM Rosinu Kořenkovou, SM Lukrecii Tkadlečkovou, SM Jonilu
Vaňkovou, duše v očistci a dar zdraví pro Svatého otce Františka
Za + Miloslava Fiodora, dva syny, Marii a Josefa Šustkovy, jejich
sourozence, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + rodinu Častulíkovu, Tkadlecovu na poděkování za přijatá dobrodiní
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Kořenkovy, Barcuchovy, Kamenčákovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Vaňkovy, + manželku a dva švagry
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So. 16.00 Lo.:
Ne. 7.00 Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr:

Za farníky
Na poděkování Pánu Bohu při příležitosti životního jubilea, dar zdraví, Boží
požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro celou živou
rodinu
Za + Františka a Marii Pavelkovy, jejich rodiče, sourozence, dar zdraví
a Boží požehnání pro celou rodinu
Ke cti sv. Huberta za členy mysliveckého spolku z Újezda, Loučky
a Vysokého Pole
Za + Františka Strušku, rodiče, dceru Marii a ochranu a pomoc Boží pro
živou rodinu
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