27. června 2021

13. neděle v mezidobí
So.

15.30 Lo.: Za + manžela, rodinu Vaculovu a Gabrečkovu, za celou živou rodinu
a nemocnou osobu
18:30 Dr.:
Ne. 7.00 Új.: Za + Vladislava Ambrůze (výroční mše svatá)
8.15 Sl.: Za + rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče, sourozence, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
9.40 Új.: Za farníky
11.00 Pl.: Za oběti Ploštiny

Svátky v týdnu: Dnes sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve, v pondělí sv.
Ireneje, biskupa a mučedníka, v úterý sv. Petraa Pavla, apoštolů, Ve středu výročí Posvěcení
olomoucké katedrály a sv. prvomučedníků římských, v sobotu sv. Tomáše, apoštola příští neděli
sv. Prokopa, opata.
V úterý o svátku sv. apoštolů Petra a Pavla bude mše sv. v Új.: 6.30 a 15.30; v Drnovicích
v 17.00 a ve Slopném 18.30 hodin.
Otec arcibiskup udělil dovolení podávat svaté přijímání v našich kostelích a donášet
Eucharistii nemocným a starým lidem domů dvěma našim velkým ministrantům Ondrovi
Pavelkovi a Martinovi Soukupovi ze Slopného. Předání tohoto povolení bude (bylo) v neděli
27.06. při mši sv. ve farním kostele v 9.40.
Příští neděli bude tradiční újezdská pouť k Panně Marii. Jistě jste všichni slyšeli o ničivém
tornádu, které se přehnalo přes jižní Moravu a v některých obcích zničilo mnoho domů. Kdo by
chtěl přispět na pomoc těmto lidem, může svůj dar dát ni krabice na stolíku obětních darů tuto
nebo příští neděli.
Úklid kostela:Újezd 15. skupina
Drnovice 3. skupina
Slopné 13. skupina
¨

Bohoslužby budou v následujícím týdnu takto:
Po.
17.30 Új.:

Za + Milana Štefku, rodinu Štefkovu, Strečanskou a Kollárovu, tetu
Ludmilu, + Ivana a Petra a dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

Út.
6.30 Új.:
15.30 Új.:

Za + manžela k nedožitým sedmdesátinám
Za + Jaroslava Pavelku, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
17.00 Dr.: Za + Vojtěcha Zádrapu, rodiče z obou stran, bratry Josefa, Antonína, +
rodinu Zádrapovu a dar zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + sourozence Josefa a Zdeňku Machů, jejich rodiče a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
St.
17.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za + rodiče Hyblovy, syna Petra dceru Marii, + rodiče Bělaškovy a dar Boží
pro živou rodinu.
Za + rodiče Stanislava a Marii Petrů a živou rodinu

Čt.
18.30 Dr.: Za + rodiče Tkadlecovy, rodiče z obou stran, rodinu Hnaníčkovu, švagry,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Pá.
15.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za + rodiče Drgovy, Vozárikovy a živou rodinu
Za + rodiče Mikulkovy, dceru, 2 syny, zetě, snachu, vnučku Irenku, +
příbuzenstvo, duše v očistci a živou rodinu
So. 15.30 Lo.: Za + prarodiče Sovjakovy, rodiče Slováčkovy, děti, Marii a Václava, duše v
očistci a Boží požehnání pro živou rodi
Ne
7.00 Új.: Na poděkování Pánu Bohu a za + rodiče
8.15 Sl.: Za šedesátníky ze Slopného
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9.40 Új.: Za živé i + pětasedmdesátníky z Újezda
11.00 Dr.: Za farníky
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