6. března 2021

Třetí neděle postní
So.

15.30
17.00
18.30
Ne. 7.00
8.30
9.45
11.00
17.30

Lo.: Za farníky
Dr.:
Sl.:
Új.: Za + rodiče Vaňkovy, jejich + děti, + Františka Kořenka, duše v očistci,
Boží pomoc a ochranu PM pro živou rodinu
Új.: Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu, Adamovskou, Kouřilovu,
Čvešperovu, Pechovu a duše v očistci
Új.: Za + Marii Hlavičkovu (výroční mše sv.)
Új.: Za + tatínka, živou a + rodinu Pavelkovu a Machů.
Új.:

Dnes odpoledne o půl druhé bude v kostele v Újezdě modlitební společenství maminek a
babiček.
Svátky v týdnu: Dnes sv. Perpetuy a Felicity, mučednic, v pondělí sv. Jana z Boha,
řeholníka, ve úterý sv. Františky Římské, řeholnice, ve středu sv. Jana Ogilvie, kněze a
mučedníka
Pobožnost křížové cesty v době postní je 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.
Dnes odpoledne 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.
Úklid kostela:Újezd 1. skupina
Drnovice 10. skupina
Slopné 12. skupina
Bohoslužby budou v následujícím týdnu takto:
Po. 15.30 Új.:
Út. 17.30 Dr.:
St. 15.30 Új.:
17.30 Sl.:
Čt. 17.30 Dr.:
Pá. 15.30 Új.:
17.30 Sl.:
So. 14.30 Lo.:
16.00 Dr.:
17.30 Sl.:
Ne. 7.00 Új.:
8.30 Új.:
9.45 Új.:

Za + rodiče Drábkovy, + rodiče Ambrůzovy, jejich zemřelé děti, zemřelého
vnuka a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Tkadlecovy, rodinu Hnaníčkovu, Kmoníčkovu, Františka
Anderse a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Antonína Jordána, syna Antonína, vnuka Davida a živou rodinu
Za + rodiče Kořenkovy, syna Stanislava, dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Andělu a Františka Matoškovy, rodiče z obou stran, Ludvíka
Trchalíka, Josefa Marconě, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Andělu Poláchovu, syna Pavla, rodiče Poláchovy a duše v očistci
Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče, rodiče Váňovy, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + manžela Antonína, rodiče Matulíkovy, švagra, živou
a + rodinu
Za farníky
Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich + sourozence a Boží požehnání pro
živou rodinu
Na poděkování za 80 let života, + manžela, rodiče z obou stran, duše
v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče, Boží pomoc
a ochranu PM pro živou rodinu

11.00 Új.:
17.30 Új.:
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