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20. března 2022 

3. neděle postní 
 

So.    8.30 Új.: 

 

15.30  Lo.: 

Za hojnost darů Ducha sv. a s prosbou k PM Vysocké o dar zdraví, Boží 

ochranu a požehnání pro celou  živou rodinu. 

Za + dceru Danu, manžela Ludvíka, rodiče z obou stran a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Ne.   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

  

 

 9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

Za + Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu Janoušovu, dar zdraví a Boží 

požehnání pro živou rodinu. 

 Za Annu a Miloslava Fiodorovy, 2 syny, za živou a + rodinu Fiodorovu, 

Zvonkovu, Majzlíkovu, Olejníkovu, duše v očistci a dar zdraví a Boží 

požehnání pro živou rodinu  

Za + Ladislava Szaba, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. 

Za + Jana Běloně k 10.výročí úmrtí, za syna Josefa, dceru Marii, vnuka 

Pavla a na poděkování PM Vysocké za ochranu a pomoc Boží pro živou 

rodinu a duše v očistci 
 

Dnes odpoledne v 15:00 se v našem farním kostele sv. Mikuláše uskuteční v rámci roku 

rodin další setkání děkanátního projektu Amoris Laetitia. Jedná se o projekt, ve kterém jsou 

postupně ve všech farnostech děkanátu prezentována témata týkající se manželství a rodinných 

vztahů. Pro naši farnost bylo vybráno téma - Láska, která se stává plodnou. Náš kostel je veliký, 

proto všichni jse srdečně zváni. Pobožnosti křížové cesty dnes odpoledne nebudou 

Svátky v týdnu: V pátek slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. budou v Új.: 16.30; Dr.: 17.00  

a ve  Slopném v 18.30 hodin.   

Ve farnostech děkanátu probíhá týden modliteb za mír formou celodenní adorace. Naše 

farnost začíná dnes v 18.00 večer do pondělí večera. Protože bude třeba zajistit po celých 24 

hodn službu v kostele, prosím obětavé ženy i muže, aby se podle svých možností napsali na 

rozpis, který je u bočních dveří kostela.  

Příští týden je změna času zimního na letní. Příští neděli začnou bohoslužby o hodinu dřív.  
 

Úklid kostela:   Újezd 6. skupina 

    Drnovice 9. skupina 

   Slopné 10. skupina 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.    6.30  Új.:  Za + Josefa Mačka, celou + rodinu Mačkovu a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

Út.  17.30  Dr.:   Za + Františka Hůště, rodiče Hůšťovy, jejich syna, snachu, rodiče 

Šomanovy a živou rodinu 

St.  15.30  Új.: 

17.30  Sl.: 

Za rodiče Ďulíkovy, Maliňákovy a živou rodinu 

Za živou a + rodinu Lysáčkovu a Bližňákovu. 

Čt. 17.30  Dr.:   Za Libuši Machů, rodinu Rosťanskou a dar Boží pro živou rodinu 

Pá. 15.30  Új.: 

 

17.00  Dr.: 

 

18.30  Sl.: 

Za + rodinu Měřínskou a Chmelíkovu, dar zdraví a Boží požehnáni  

pro živou rodinu. 

Za + Marii a Jana Pavelkovy, jejich rodiče, sourozence, dceru Marii,  

zetě Františka  a Josefa, duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny. 

Za  Josefa a Marii Machů, dvoje rodiče, rodiče Váňovy a pomoc Boží  

pro živé rodiny 

So.  15.30  Lo.: Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let, + manžela Josefa, Ludmilu, 

Petra a dar zdraví 

Ne   7.00  Új.: 

   8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

Za Josefa Zichu, rodiče z obou stran, syna Pavla, živou a + rodinu 

Za + Zdeňku Machů (výroční mše svatá) 

Za + Františka Čecha (výroční mše svatá) 

Za + Josefa Častulíka (výroční mše svatá) 

 


