15. listopadu 2020

33. neděle v mezidobí
So. 15.30 Lo.: Za živé a + kněze, řeholníky a řeholnice
Ne. 9.40 Új.: Za + Františku a Jana Kořenkovi, syna Stanislava a jejich, rodiče,
dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny.
11.00 Dr.: Ke cti sv. Anežky České. Za + manžela, rodinu Fojtíkovu, Holou, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Svátky v týdnu: Dnes sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, v pondělí sv. Markéty
Skotské a sv. Gertrudy, panny, v úterý sv. Alžběty Uherské, řeholnice, ve středu Posvěcení
římských bazilik sv. apoštolů Petr a Pavla, v sobotu Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě , příští
neděli sv. Cecílie, panny a mučednice. Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále a končí
církevní rok.
V sobotu v 11.00 hodin bude z kostela ve Slopném pohřeb paní Jany Šimonů ze Slopného.
Rozloučení v kostele bude v kruhu rodinném. Před kostelem budou reproduktory. Prosím, abyste
dodržovali odstupy a používali na ústa roušku.
Stolní kalendáře Cor Iesu a Svatohostýnské je možné si koupit na faře, nebo objednat přes
webovou stránku farnosti nebo telefonicky a v tom případě Vám jej budeme rezervovat až do
skončení mimořádného stavu.
Bohoslužby v týdnu i příští neděli budou jako dosud, bez účasti věřících. V sobotu
v 17.30, v neděli v 8.15 ve Slopném a v 9.40 v Újezdě budou mše sv přenášeny přes naše
webové stránky. Všechny mše sv. týdnu budou odslouženy tak, jak byly objednány. Tento
stav bude trvat do odvolání. Změna bude oznámena na webových stránkách a také
místním rozhlasem ve vesnicích.
Úklid kostela:Újezd 1. skupina
Drnovice 5. skupina
Slopné 10. skupina
Bohoslužby budou v následujícím týdnu pouze za účasti příbuzných do 2 osob takto:
Po. 15.30 Új.:
Út. 17.30 Dr.:
St. 15.30 Új.:
17.30 Sl.:
Čt. 17.30 Dr.:
Pá. 15.30 Új.:

17.30
So. 15.30
Ne. 8.15
9.40

Sl.:
Lo.:
Sl.:
Új.:

Za + rodiče Urubkovy, Zvonkovy, Ludmilu a Josefa Rumanovy,
dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + rodiče Honkovy, prarodiče Honkovy, Bližňákovy, pomoc Boží
a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Josefa Ďulíka, rodiče Ďulíkovy a Drgovy, Josefa Drgu a živou rodinu
Za + Důst. Pána Františka Petrů, živou i + rodinu Petrů, Lukovu, Maňasovu
a Sedláčkovu
Za Emilii a Josefa Machučovy, jejich rodiče, syna Miroslava
a duše v očistci
Za + rodiče Drábkovy, jejich rodiče z obou stran, Vladimíra Zichu, dceru
Leničku, zetě Jiřího, rodiče Zichovy, dar zdraví, Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Anastázii a Josefa Hlavenkovy, rodiče z obou stran a rodinu Strnadovu
Na dobrý úmysl
Za + Žofii Mlýnkovou (výroční mše svatá)
Na poděkování za 60 let společného života, s prosbou o dar zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu.
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