25. července 2021

17. neděle v mezidobí
15.30 Lo.: Za + Jaroslav Skřičku, rodinu a + rodinu Bockovu
18.30 Dr.: Za + Josefa Kořenka k 15. výročí úmrtí, manželku Marii, rodiče a stařečky
z obou stran, Boží pomoc Panny Marie pro živé rodiny
Ne. 7.00 Új.: Za + Annu a Josefa Barcuchovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro živou
rodinu
8.15 Sl.: Za živou a + rodinu Řehákovu, Roubalíkovu, na poděkování za přijatá
dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání a hojnost Darů Ducha svatého do
dalšího života
9.40 Új.: Na poděkování Pánu Bohu za přijátá dobrodíní a Boží pomoc do dalších let
všem obyvatelům Újezda zvláště členům SDH.
So.

Svátky v týdnu: V pondělí sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, v úterý sv. Gorazda a
druihů, vyznavačeů, ve čtvrtek sv Marty, v pátek sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve,
v sobotu sv. Ignáce, kněze, příští neděli sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve.
V úterý o půl čtvrté bude v kostele v Újezdě pohřební rozloučení s panem Pavlem Jálem.
První turnus farního tábora je již zcela obsazen. Ve druhém turnusu je ještě šest míst volných.
Prosím rodiče, pokud chtějí ještě dítě přihlásit tak do úterý 27. července.
Úklid kostela:Újezd 4. skupina
Drnovice 8. skupina
Slopné 4. skupina
¨

Bohoslužby budou v následujícím týdnu takto:
Po. 17.30 Új.:
Út. 18.30 Dr.:
St. 17.30 Új.:

Za + rodiče Častulíkovy, dceru, syny, švagrovou, zetě, duše v očistci
a Boží pomoc pro živou rodinu
Za + Annu a Otakara Hříbkovy, jejich rodiče a sourozence a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, dceru Annu, Bohumilu, čtyři zetě, syna
Josefa, jeho manželku, dceru Marii, Blanku a Boží ochranu pro živou
rodinu

18.30 Sl.:
Čt.

18.30 Dr.:
Pá. 15.30 Új.:

Za+ rodiče Martiniskovy, syny Josfa, Karla a Stanislava, rodiče
Šuráňovy, syny Josefa a Zdenka, dar zdraví, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu

18.30 Sl.:
So. 15.30 Lo.: Za + syna Libora a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Ne

7.00 Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + rodiče Machů, jejich sourozence, syna Františka s manželkou,
syna Josefa Machů, Anastazii Machů, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za farníky
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního jubilea, s prosbou
o Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
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