28. února 2021

Druhá neděle postní
Za + Antonína Matulíka, bratra, + rodinu a duše v očistci.
Za scholu
Za nemocné osoby a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za rodiče Repákovi tři syny a ochranu pro živou rodinu.
Za + Bohumilu a Antonína Váňovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
9.45 Új.: Za + Josefa Machů, + rodinu Machů. Mozgvovu a duše v očistci.
11.00 Új.: Za + rodiče Barcůchovy, jejich sourozence, syna Stanislava s manželkou,
dcerou Anastazii Machů, dceru Annu Vaňatkovu, zetě Jaroslava Strbáka,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
17.30 Új.: Za farníky

So. 14.30
16.00
17.30
Ne. 7.00
8.30

Lo.:
Dr.:
Sl.:
Új.:
Új.:

V úterý ve 14.00 hodin bude z kostela ve Slopném pohřební rozloučení s paní Jiřinou
Kolaříkovou ze Slopného.
Pobožnost křížové cesty v době postní bude bývat vždy v Újezdě v pátek v 15.00; (ve
Slopném v pátek v 17.00; v Drnovicích ve čtvrtek v 17.00 hodin). Tuto pobožnost budeme
obětovat za děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání a jejich rodiče. Děti budou mít
pak přípravu při mši svaté. O postních nedělích budou kostely odpoledne otevřeny od 14.00
do 16.00 hodin pro soukromou pobožnost (jako si věřící konávají na Velký pátek). Ve
Slopném se bude od 13.00 do 13.30 podávat sv. přijímání těm, kdo se nedostali na mši
svatou.
V pátek bude příležitost k velikonoční sv. zpovědi nemocných doma od 9.00 hodin
dopoledne. Prosím, abyste je přihlásili. Další sv. zpověď bude až o prvním pátku v dubnu – ve
velikonočním týdnu.
Sbírka na potřeby Svatého otce „svatopeterský halíř minulou neděli činila 20570,-- Kč.Všem
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Tak jako minulá léta připravila charita pokladničky pro dobu
postní, kde můžeme darovat to, co jsme si v postní době odepřeli. Prosím, abyste si je rozebrali.
Ve věstníku je plán bohoslužeb na březen, úmysly jsem některé musel pozměnit, pokud
bude slavnost biřmování, podívejte se prosím a pokud by vám čas nevyhovoval, dejte mi
vědět. Děkuji.
Úklid kostela:Újezd 16. skupina
Drnovice 9. skupina
Slopné 11. skupina
Bohoslužby budou v následujícím týdnu takto:
Po. 15.30 Új.:
Za+ Františka Mozgvu, rodiče Jandíkovy a dar zdraví pro živou rodinu
Út. 12.00-18.00 Adorační den v Drnovicích a mše svatá
St. 15.30 Új.:
Za + rodiče Častulíkovy, dvě dcery, syna Josefa a Boží požehnání pro živou
rodinu
17.30 Sl.:
Čt. 17.30 Dr.: Za rodiče Annu a Miroslava Opravilovy, prarodiče, tetu Ludmilu a strýce
Josefa a tetu Julianu a Boží pomoc pro živou rodinu
Pá. 15.30 Új.:
17.30 Sl.:
Za zemřelé rodiče Aloise a Andělu Maňasovy, jejich zemřelé syny Karla
a Aloise, a Boží požehnání pro živé rodiny.
So. 15.30 Lo.: Za farníky
17.00 Dr.:
18.30 Sl.:
Ne. 7.00 Új.:
Za + rodiče Vaňkovy, jejich + děti, + Františka Kořenka, duše v očistci, Boží
pomoc a ochranu PM pro živou rodinu
8.30 Új.:
Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu, Adamovskou, Kouřilovu,
Čvešperovu, Pechovu a duše v očistci
9.45 Új.:
Za + Marii Hlavičkovu (výroční mše sv.)
11.00 Új.:
Za + tatínka, živou a + rodinu Pavelkovu a Machů.
17.30 Új.:
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Slovo arcibiskupa olomouckého k zpřísněným opatřením nouzového stavu
(přečtěte v ohláškách v neděli 28. února 2021)

Milí bratři a sestry,
rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření
v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako
v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat
respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou,
omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně
dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře.
Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak
hazardem s lidskými životy.
V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli.
Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci.
Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských
srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu
s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o
přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení.
Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a
připraví nás na velikonoční radost.
K tomu ze srdce žehná
+ Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
V Olomouci 27. 2. 2021
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