
26. června 2022

13. neděle v mezidobí
So.  15.30  Lo.:

18:30  Dr.:

Za + Josefa Vaculu, + rodiče z obou stran, duše v očistci, pomoc Boží 
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za +Josefa Bodláka, rodiče z obou stran, duše 
v očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.

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

 

11.00  Pl.:

Za + Vladislava Ambruze, + rodiče Ambruzovy, Vaňkovy, jejich děti, duše 
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Mlýnkovy, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + Františka Běhunčíka, jeho dceru Janu, rodiče z obou stran a ostatní 
zemřelé příbuzné, na poděkování za dožitých 94 let života, s prosbou k Panně 
Marii o pomoc do dalších let života a celou živou rodinu.
Za oběti Ploštiny a jejich živé i + příbuzné

Dnes v 11.00 hodin bude mše sv. na Ploštině.
Svátky v týdnu: V pondělí sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve, v úterý sv.

Ireneje, biskupa a mučedníka, ve středu je zasvěcený svátek sv. apoštolů Petra a Pavla, ve čtvrtek
výročí  posvěcení  olomoucké  bazuiliky  a  sv.  mučedníků  římských,  příští  neděli  sv.  Tomáše,
apoštola. 

Otec arcibiskup Jan má poslední mši sv. v katedrále ve čtvrtek v 17.00 hodin večer, při níž se
rozloučí  s kněžími  a věřícími  z Olomoucké  diecéze  a  v sobotu  2.  července  se  ujme  vedení
v diecézi pražské Mše sv. v katedrále v Praze bude v 10.00 hodin.

Ve čtvrtek nebude v Drnovicích mše sv., bude pouze v Újezdě ráno o půl sedmé. Příští neděli
je tradiční újezdská pouť. 

Úklid kostela:  Újezd  3. skupina
Drnovice 10. skupina
Slopné 10. skupina

Mše sv. v příštím týdnu: 

Po.   6.30  Új.: Za farníky

Út. 18.30  Dr.:  Za + rodiče Kořenkovy, syna Josefa, duše v očistci 
a Boží požehnání pro živou rodinu

St. 15.30  Új.:

17.00  Dr.:
 18.30  Sl.:

Za Stanislava Dorničáka, jeho rodiče, syna, snachu, rodiče Macíkovy, 
dva syny, snachy, Boží požehnání a dar zdraví pro celou rodinu.
Za +Vojtěcha Zádrapu, rodiče, sourozence a živou rodinu
Na dobrý úmysl

Čt.
  6.30  Dr.:  Na dobrý úmysl

Pá. 15.30  Új.:

  18.30  Sl.:

Za + manžela Josefa, rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana Kirchnera, jeho rodinu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za + rodiče Mikulkovy, dceru, 2 syny, zetě, snachu, vnučku Irenku, zemřelé 
příbuzenstvo, duše v očistci a živou rodinu

So. 15.30  Lo.: Za + Josefa Nedavašku, + rodiče z obou stran a duše 
v očistci

Ne   7.00  Új.:

  8.15  Sl.:
  
  9.40  Új.:

 11.00  Dr.:

Za + manžela Františka Rašku jeho rodiče, dvě sestry, dva švagry a Boží 
požehnání pro živou rodinu
Za + Stanislava Bližňáka, jeho otce, bratra, Jana Václavíka, jeho syna 
a všechny ostatní + příbuzné, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu 
Za + Karla Šimoníka (výroční mše sv.)
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního jubilea s prosbou o Boží 
požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny


