3. července 2022

14. neděle v mezidobí
Za + Josefa Nedavašku, + rodiče z obou stran a duše
v očistci

So.

Ne.

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

Svátky v týdnu: Dnes sv. Tomáše, apoštola, v pondělí sv. Prokopa, opata, v úterý slavnost sv.
Cyrila a Metoděje, patroni Evropy, ve středu sv. Marie Gorettiové, pany a mučednice,
V úterý na svátek sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. ve Slopném ráno v 8.15; v Újezdě
odpoledne o půl druhé a v Drnovicích večer o půl sedmé.
Příští neděli je ve Slopném výročí posvěcení kostela – velká pouť. Mše sv. bude v 11.00
hodin. V Drnovicích bude příští neděli mše sv. ráno v 8.15.
Úklid kostela: Újezd 4. skupina
Drnovice 11. skupina
Slopné 11. skupina
Mše sv. v příštím týdnu:
6.30 Új.:
8.30 Sl.:
13.30 Új.:
18.30 Dr.:
St.
7.30 Új.:
18.30 Sl.:
Čt. 18.30 Dr.:

Po.
Út.

Pá. 15.30 Új.:
18.30 Sl.:
So. 15.30 Lo.:
Ne 7.00 Új.:
8.15 Dr.:
9.40 Új.:
11.00 Sl.:

Za farníky
Za Boží požehnání pro živou rodinu
Za živé a zemřelé členy rodiny Zvonkovy a Kráčalíkovy
Za + rodiče Josefa a Emílii Machů, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + Radka Barcucha dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Janků, dar zdraví pro živou rodinu a duše v
očistci.
Na poděkování Pánu Bohu, za živou i + rodinu.
Za rodiče Belžíkovy a Čalovy, manžele Hlavičkovy a boží požehnání pro
živou rodinu.
Za + Marii Štepanikovu, manžela, jejich rodiče a Boží požehnání pro celou
živou rodinu.
Za Ladislava Ambrůze, bratra Miroslava, dvoje rodiče, rodinu Černobilovu a
dar zdraví pro živou rodinu
Za padesátníky ze Slopného

