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16. ledna 2022 

2. neděle v mezidobí 
 

So.  15.30 Lo.:  Za + manžela, dva syny, rodiče z bou stran, duše v očistci, švagra Rudu 

 a Boží požehnání pro živou rodinu 

Ne.   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 11.00  Dr.: 

Za Stanislava Trčku (výroční mše sv.) 

Za farníky 

Za + Boženu Jakůbkovu (výroční mše sv.) 

Za + rodiče a prarodiče Běloňovy, jejich děti, 5 vnuků, 2 vnučky, duše 

v očistci a Boží požehnání 
 

 Svátky v týdnu: V pondělí sv. Antonína Velikého, poustevníka, v úterý Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů, ve čtvrtek sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků, v pátek sv. Anežky Římské, 

panny a mučednice, v sobotu sv. Vincence, jáhna a mučedníka.  

Tento týden v úterý začíná světový týden modliteb za jednotu křesťanů ve víře.  

Příští neděli v v 17.00 hodin se bude konat na faře setkání těch, kteří se chtějí účastnit 

synodálního jednání.  

Žáci třetí třídy, kteří chtějí jít letos k prvnímu svatému přijímání, si donesou do 

vyučování náboženství svůj aršík nálepek, který jim vrátím při mši svaté příští neděli. 

Žádám rodiče, aby dohlédli na své děti, protože čas už velice pokročil a nevíme, zda nebude 

nějaké omezení ve školní výuce. Pokud děti jsou, nebo budou nemocné, musejí se semnou 

rodiče spojit telefonicky a aršík mi přinést oni. Pokud mi katechetky aršíky v týdnu 

nepřinesou ani rodiče se neozvou, tak beru na vědomí, že nemají zájem, aby dítě šlo 

k prvnímu svatému přijímání. Jakékoliv pozdější domluvy nelze uskutečnit.  

Mladí připravují pro děti od 2. do 6. třídy setkání o jarních prázdninách v pátek a v sobotu 11. 

a 12. 2. 2022. Přihláška je na webových stránkách naší farnosti. Přihlásit se je třeba do konce 

ledna na faře nebo v sakristii. 
 

Úklid kostela: Újezd 13. skupina 

   Drnovice 11. skupina 

  Slopné 1. skupina 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 
 

Po.    6.30  Új.:  

Út.  17.30  Dr.:    

St.  15.30  Új.: 

17.30  Sl.: 

Za + Marii Jálovou 

 

Čt. 17.30  Dr.:    

Pá. 15.30  Új.: 

 

  17.30  Sl.: 

Za zemřelé Marii a Bohumila Pavelkovy, jejich rodiče, Josefa Červenku, 

rodinu Šimákovu, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

Za + Bohuslava a Ludmilu Šustkovy, syna Svatopluka, dar zdraví a Boží 

požehnání pro živou rodinu 

So.  15.30 Lo.: Za + Ladislava Papeže, jeho rodiče, švagra, švagrovou a Boží požehnání pro 

živou rodinu 

Ne   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 11.00  Dr.: 

Za + Josefa Stružku (výroční mše sv.)  

Za živou a + rodinu Bézovu, Krumpolcovu a Rokytovu 

Za + Miloslava Kováře, živou i + rodinu Kovářovu a Kozubíkovou. 

Za farníky 

 


