9. srpna 2020

19. neděle v mezidobí
So.

15.30 Lo.: Za + manžela Karla Manu, rodiče Davídkovy, sourozence, pomoc Boží
a ochranu Panny Marie

Ne.

7.00 Új.: Za Stanislava Zvončáka, dceru Hanu, rodinu Zvončákovu, Martincovu, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
8.15 Sl.: Za zemřelého Jana Janoše, 2 bratry, švagra, rodiče z obou stran, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu.
9.40 Új.: Za farníky
11.00 Dr.: Za + manžela, rodinu Fojtíkovu, Holou, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu

Dnes odpoledne o půl druhé bude ve farním kostele modlitební společenství maminek a
babiček.
Svátky v týdnu: Dnes sv. Terezie Benedikty, panny a mučednice, v pondělí sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka, v úterý sv. Kláry, panny, ve středu sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice,
ve čtvrtek sv. Ponciána, papeže a sv. Hyppolyta, mučedníků, pátek sv. Maxmiliána Kolbeho,
kněze a mučedníka, v sobotu je církevně zasvěcený svátek Nanebevzetí Panny Marie, příští
neděli sv. Rocha a sv. Štěpána Uherského, vyznavačů.
DD Loučka: V pátek dopoledne od půl deváté bude v DD v Loučce příležitost ke svaté
zpovědi.
V pátek je ve Slopném adorační den. Svátost oltářní bude vystavena od 12.00 hodin. Prosím,
abyste se zapsali po půlhodině. Večer pak bude mše sv. s vigilie svátku.
V sobotu o svátku Nanebevzetí Panny Marie bude mše sv. v Újezdě ráno v 8.30;
v Drnovicích 10.00 a v Loučce v 15.30 hodin
Příští neděli bude ve Slopném Patrocinium sv. Rocha – malá pouť. Mše sv. bude
v 11.00 hodin. Z toho důvodu bude v Drnovicích mše sv. již v 8.15 hodin
V srpnovém farním měsíčníku se nám vloudila chyba. Poslední dva dny 30. a 31. srpna je
třeba si opravit. Na stolíčku obětních darů jsou správné úmysly. Prosím ty, koho se to týká, aby
si vzali opravený text.
Úklid kostela:Újezd 3. skupina
Drnovice 2. skupina
Slopné 10. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
Po. 17.30 Új.:
Út. 18.30 Dr.:
St. 17.30 Új.:
18.30 Sl.:
Čt. 18.30 Dr.:
Pá. 17.30 Új.:
18.30 Sl.:
So. 8.30 Új.:
10.00 Dr.:
15.30 Lo.:

Za + rodiče Mozgvovy, jejich + děti, rodiče Janáčovi, duše v očistci
a boží požehnání pro živou rodinu.
Za + rodinu Kudelovu, syna Stanislava, rodiče Tkadlecovy, Šašinkovy
a živou rodinu
Na poděkování za úspěšné ukončení studia.
Za + rodiče Pláškovy, syna Karla, rodiče Petrů, vnuka Aleše, duše v očistci
a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Františka Čurečka, snachu Annu, rodiče z obou stran, Jarmilu
Urbanovu, celou zemřelou rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro živé
rodiny
Za + rodiče Mozgvovy, jejich + děti, rodiče Janáčovi, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za ministranty a schólu
Za + Jaromíra a Annu Belžíkovy, syna Františka, rodiče z obou stran
a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života, s prosbou o Boží požehnání
do dalších let a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Za + rodiče Slovákovy, jejich syny Antonína a Josefa a snachu Ludmilu
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Ne. 7.00 Új.:
8.15 Dr.:
9.40 Új.:
11.00 Sl.:

Za + Františka Kořenka, rodiče, bratra, sestry, švagry, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jana Machů, zetě, + manžely Svobodovy, + rodinu Kupčíkovu
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za živé a zemřelé občany ze Slopného.
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