
29. května 2022

7. neděle velikonoční
So. 15.30  Lo.: Za farníky

Ne.   7.00  Új.:

  8.15  Sl.:
  9.40  Új.:

11.00  Dr.:

Za + Vlastimila Šlížka, jeho rodiče, rodiče Škubníkovi, Boží požehnání 
a ochranu Panny Marie pro živé rodiny.
Za + Josefa Kováře (výroční mše svatá)
Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče, sourozence a Boží požehnání
pro živou rodinu.
Za + rodinu Štefkovu, Ročkovu a Boží požehnaní a dar zdraví pro živou 
rodinu

Dnes večer o půl šesté bude v Új. (Sl: v šest hodin) májová pobožnost.
Svátky v týdnu: V pondělí sv. Zdislavy, v úterý svátek Navštívení Panny Marie, ve středu sv.
Justina, mučedníka, ve čtvrtek sv. Marcelína a Petra, mučedníků, v pátek sv. Karla Lwanty a
druhů, mučedníků, příští neděli sv. Bonifáce, biskupa

Příští neděli je slavnost Seslání Ducha svatého, hod Boží svatodušní. Na tento týden připadá
první pátek  červnu. Celý měsíc červen je zasvěcený úctě BSP. Svatá zpověď nemocných doma
bude v pátek od 9.00 hodin. Prosím, abyste je přihlásili. 

V pátek v 11.00 hodin budou v našem farním kostele oddáni Tomáš Nevrlka z Vysokého
Pole a Alena Buriánková z Újezda.

V sobotu  v 18.00  večer  bude  v Újezdě  večer  chval  s obvyklým  pořadem:  Mše  sv.,
adorace, chvály a příležitost ke sv. zpovědi. 

Přihlášky do vyučování  náboženství  budou podávat rodiče žáků, kteří  v září  nastoupí do
první  třídy.  Tiskopis  je  nový,  rodiče  si  jej  vyzvednou  v kostele  po  mši  sv.  nebo  na  faře
v kanceláři. 

Úklid kostela:  Újezd 16. skupina
Drnovice 6. skupina
Slopné 6. skupina

Mše sv. v příštím týdnu: 

Po.   6.30  Új.: Na dobrý úmysl
Út. 17.00  Új.:

18.00  Dr.: 

Za + rodiče Drábkovi + rodiče Ambruzovi, jejich + děti + vnuka a ochranu 
Boží pro živou rodinu
Za + Annu a Vojtecha Korenkovy, + rodice Kořenkovy, Kostkovy a žive 
rodiny z obou stran

St. 17.30  Új.:

18.30  Sl.:

Za Františka Bartoše, rodiče, Aloise Buriánka, dar zdraví a Boží požehnání 
pro živou rodinu.
Za + Františka a Františku Poláchovy, jejich rodiče a sourozence a Boží 
požehnání pro živou rodinu.

Čt.
18.30  Dr.:  Za zemřelé rodiče Lukášovy zemřelého syna Zdenka, dar zdraví a Boží 

požehnání pro živou rodinu
Pá. 15.30  Új.:

18.30  Sl.:

Za Josefa Drgu, rodiče Drgovy, rodiče Slavíčkovy, Josefa Ďulíka a živou 
rodinu
Za + rodiče Soukupovy, děti, zetě, snachy, rodiče Petrů, + vnuka Aleše, dar 
zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny

So. 15.30  Lo.: 

18.00 Új.: 

Za + rodinu Lahutovu, Vavříkovu, duše v očistci 
a nemocnou osobu
Večer chval

Ne   7.00  Új.:
  
  8.15  Sl.:
  9.40  Új.:

11.00  Dr.:

Za + Františka Kořenka, jeho rodiče, sourozence, duše v očistci, ochranu 
Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + Radka Hlavičku, jeho rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro živou 
rodinu
Za + Jana Zichu, sestru Aničku, rodiče, celou + rodinu Florešovu, dar zdraví
a Boží požehnání pro živé rodiny


