25. října 2020

30. neděle v mezidobí
So. 17.30 Új.: Za farníky
Ne. 9.40 Új.: Za + Františka Machů (výroční mše svatá)
Dnes je ve farním kostele v Újezdě adorační den. Svátost oltářní bude vystavena od půl
jedenácté do šesti hodin večer k soukromé úctě.
Svátky v týdnu: Ve středu sv. Šimona a Judy, apoštolů, ve čtvrtek bl. Marie Restituy
Kafkové, panny a mučednice, v sobotu sv. Wolfganga, biskupa, příští neděli Slavnost Všech
svatých.
Také tento týden budou bohoslužby soukromé, pouze se dvěma účastníky. Pokud se nic
nezmění, tak také příští neděli o slavnosti Všech svatých bude mše sv. sloužena soukromě.
Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci platí i letos za stejných podmínek, mezi
něž patří i sv. zpověď a sv. přijímání, Otec arcibiskup nás žádá, abychom byli lidem k dispozici a
posloužili svátostmi, ale jak to máme udělat, to nám neřekl. K získání odpustků stačí sv. zpověď
jedna a má být vykonána buď 8 dnů před, nebo 8 dnů po. Kdo bude chtít získat plnomocné
odpustky bude muset po jednom vstupovat do kostela ke sv. zpovědi. Podrobnosti budou v týdnu
na našich webových stránkách. Tento týden vyjde také farní měsíčník. Odběratelé z Újezda ho
budou mít v kostele pod kůrem očíslovaný podle čísel domu. V ostatních vesnicích je to
zařízené.
Úklid kostela:Újezd 14. skupina
Drnovice 2. skupina
Slopné 6. skupina
Bohoslužby budou v následujícím týdnu pouze za účasti příbuzných do 2 osob takto:
Po. 15.30 Új.:
Út.
St.
Čt.
Pá.

So.
Ne.

Za + rodiče Častulíkovy, dceru Annu, Bohumilu, 4 zetě, syna Josefa
s manželkou, dceru Mari, Blanku a Boží ochranu pro živou rodinu
17.30 Dr.: Za + Evu Zvonkovu, rodiče z obou stran, sourozence, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
15.30 Új.: Za + Renatku Maliňákovu, rodiče Maliňákovi a Hasoňovi, duše v očistci
a pomoc Ducha svatého pro živou rodinu.
17.30 Sl.:
Za + Jindřicha Váňu, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu.
17.30 Dr.: Za zemřelého Františka Jurčagu
15.30 Új.: Za zemřelého Františka a Františku Hlavičkovi, syna Radka,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
17.30 Sl.:
Za + rodiče Bartošovy, 2 syny, rodiče Martinů, + syna a + rodiče Talašovy
15.30 Lo.: Za + Milana Žáčka, + otce Miroslava, snachu Lenku a ochranu Boží pro živé
rodiny
9.40 Új.: Za + Josefa Hlavičku, jeho rodiče, Boženu Sochorovu, syna Josefa,
zetě, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
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