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9. ledna 2022 

Svátek  K ř t u  P á n ě 
1. neděle v mezidobí 

 

So.  15.30  Lo.: Za farníky 

Ne.    7.00  Új.: 

 

 8.15  Sl.: 

 

 9.40  Új.: 

  11.00  Dr.:  

Za + manžela Josefa, rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana Kirchnera, jeho 

rodinu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu. 

Za + rodiče Otilii a Františka Roubalíkovi, Ladislava Řeháka a všechny 

příbuzné a známé, na které s láskou vzpomínáme. Ať odpočívají v pokoji. 

Za + Zdeňka Pavelku (výroční mše sv.) 

Za + rodiče Žákovy, Vladimíra Tvarůžka a živou rodinu  
 

Dnes odpoledne opůl druhé bude ve farním kostele pobožnost maminek a babiček. 

 Svátky v týdnu: Ve čtvrtek sv. Hilária, biskupa a učitele církve 

V úterý ve 15.00 bude z kostela v Újezdě pohřební rozloučení s panem Josefem Kamenčákem 

z Újezda.  

Jak už bylo několikrát oznámeno, probíhá synod, vyhlášený Svatým otcem Kdo by se chtěl 

účastnit jednání a stát členem synodální skupinky, nechť se přihlásí v sakristii, nebo na farní 

mail, který je v každém farním měsíčníku na poslední straně. 

Tříkrálová sbírka na Charitu ve Slopném Loučce a Drnovicích probíhá jako v minulých 

letech. Pro Újezd a Vysoké Pole jsou pokladničky v kostele – jako v loni. Všem dárcům Pán Bůh 

zaplať.  

Újezd a Slopné: Pokladnička pod kůrem slouží pro nákup květin na výzdobu kostela. Všem, 

kdo do ní přispívají upřímné Pán Bůh zaplať. 

 

Úklid kostela: Újezd 12. skupina 

   Drnovice 10. skupina 

  Slopné 14. skupina 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

 

Po.     6.30  Új.:  

Út.    17.30 Dr.:  

St.   15.30  Új.: 

  17.30  Sl.: 

Za + Františka Černobilu, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu 

Čt. 17.30  Dr.:    

Pá. 15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za + rodiče Častulíkovy, jejich děti, duše v očistci, Boží požehnání pro 

živou rodinu 

Za + rodiče Kozubíkovy, syny, švagrové, vnuka, Boží požehnání a dar 

zdraví pro živé rodiny 

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 

 


