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20. února 2022 

7. neděle v mezidobí 
 

So.  15.30  Lo.: Za rodiče Repákovy 3 syny stařečky z obou stran a ochranu Panny Marie 

pro celou rodinu 

Ne.   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.:  

 

  9.40  Új.: 

 11.00  Dr.: 

Za + Annu a Františka Kůdelovi, syny Josefa  a Petra, rodiče Kůdelovy   

a Čechovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti životního 

jubilea s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu     

Za Josefa Maňase (výroční mše sv.) 

Za +Emilii a Jana Častulíkovy, + rodinu Častulíkovu, Šulákovu, 

Frýželkovu  

a Boží požehnání pro živé rodiny 
 

Svátky v týdnu: V pondělí sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve, v úterý svátek 

Stolce sv. Petra, ve středu sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka. 

V pondělí odpoledne o půl čtvrté bude v kostele v Újezdě pohřební rozloučení s paní 

Ludmilou Machů z Újezda. V úterý ve tři hodiny odpoledne bude z kostela v Újezdě pohřeb paní 

Zdenky Buriánkové z Loučky. Dnes odpoledne ve 14.50 bude v televizi Noe repríza vysílání 

z Loučky. Podrobnosti jsou na plakátku ve vitrínce venku. Příští neděli bude při všech mších 

svatých sbírka na potřeby Svatého otce – svatopeterský halíř. Připomínám rodičům, kteří se se 

mnou spojili při přípravě svých dětí na první sv. přijímání, aby probírali s dětmi tento týden 

modlitbu, jak se při modlitbě chovat a proč. Na mailovou adresu, kterou mi poslali dostanou 

k tomu materiály.  
 

Úklid kostela: Újezd 2. skupina 

   Drnovice 5. skupina 

  Slopné 6. skupina 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.     6.30  Új.:  Za farníky 

Út.   17.30  Dr.:    

St.  15.30  Új.: 

 

 17.30  Sl.: 

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

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

Za + Františka Váňu, rodiče z obou stran, duše v očistci,  Boží požehnání, 

ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu 

Čt.  17.30  Dr.:   Za + Annu a Otakara Hříbkovy, jejich rodiče, děti, sourozence, celou živou  

a + rodinu 

Pá. 15.30  Új.: 

 

 17.30  Sl.: 

Za † rodiče Polomíkovy za zetě Jiřího, stařečky z obou stran, † rodiče Janků  

a duše v očistci Ochranu Boží i Panny Marie pro živé rodiny 

Za + rodiče Aloise a Andělu Maňasovy, jejich zemřelé syny Karla a Aloise,  

a Boží požehnání pro živé rodiny 

So.   15.30  Lo.: Za + Josefa Pomykala, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

Ne   7.00  Új.: 

  

   8.15  Sl.: 

   9.40  Új.: 

 

 11.00  Dr.: 

Za + Marii, Jana a Josefa Martinkovi, jejich + rodiče, zemřelá dítka,  

duše v očistci, Boží požehnání a ochranu pro živé rodiny. 

Za + Marii a Josefa Šimonů a rodiče z obou stran 

Za + Josefa Machů, Josefa Mozgvu, rodiče Machů a Mozgvovy  

a duše v očistci. 

Za + Annu Vašičkovu, rodiče a + Annu Šašinovu 
 


