22. listopadu 2020

34. neděle v mezidobí

Slavnost Ježíše Krista, Krále
So. 17.30 Új.: Za farníky
Ne. 8.15 Sl.: Za + Žofii Mlýnkovou (výroční mše svatá)
9.40 Új.: Na poděkování za 60 let společného života, s prosbou o dar zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu.
Po mši sv. bude obnova zasvěcení farnosti Kristu Králi a svátostné požehnání.
Svátky v týdnu: Dnes sv. Cecílie, panny a mučednice, v pondělí sv. Klementa I., papeže a
mučedníka a sv. Kolumbána, opata, v úterý sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků,
ve středu sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděle je první adventní a začíná
nový církevní rok.
V pondělí v 15.00 hodin bude z kostela v Újezdě pohřeb paní Jiřiny Kudelové z Vysokého
Pole. Mše sv. v pondělí bude mimořádně až v 17.30. Po mši sv. se bude zapisovat na mše sv. pro
příští rok v sakristii.
V úterý ve 13.00 hodin bude v kostele v Drnovicích pohřební rozloučení se Zdenkou
Chludovou z Drnovic. Večer v 17.30 bude v Drnovicích mše sv. a po ní se bude zapisovat na
mše sv. v sakristii.
Ve středu po mši sv. asi v 18.00 hodin se bude zapisovat na mše sv. ve Slopném v sakristii.
Výroční mše sv. letos zemřelých mám poznamenané a stačí je potvrdit do 20. prosince. Ostatní
výroční mše sv. prosím, abyste mi je nahlásili předem, třeba telefonicky Od čtvrtka 26. listopadu
bude možné objednávat mše sv. také přes internet. Při zapisování mší sv. bude možné koupit si
stolní kalendář a dát příspěvek na farní měsíčník.
Bohoslužby v týdnu i příští neděli budou pravidelné, za účasti maximálně 20 věřících. Příští
neděli bude pouze mše sv. v Újezdě v 9.40, Tento stav bude trvat do odvolání. Změna bude
oznámena na webových stránkách a také místním rozhlasem ve vesnicích.
Úklid kostela:Újezd 2. skupina
Drnovice 6. skupina
Slopné 11. skupina
Bohoslužby budou v následujícím týdnu pouze za účasti příbuzných do 20 osob takto:
Po.
17.30 Új.:

Za Pavla Polácha a ochranu Panny Marie pro živou rodinu ,

Út. 17.30 Dr.:

Za + rodiče Stružkovy, děti, vnuka, vnučku, tři zetě, + rodinu Ročákovu,
Stružkovu a Boží požehnání pro živou rodinu

St. 15.30 Új.:

Za + rodiče Macíkovy, rodiče z obou stran, jejich děti, vnuky, sourozence,
zetě, snachy, Boží požehnání pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Stanislava Číčelu, jeho maminku Helenu, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu

17.30 Sl.:
Čt. 17.30 Dr.:

Za + Františka Zichu, rodiče z obou stran, bratra Stanislava, Josefa,
švagrovou Františku, Jana Čokavce a Boží požehnání pro živou rodinu

Pá. 15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Za + Františka Novosada, jeho rodiče, Marii Mikeskovu, Janičku Frýželkovu,
dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Frýželkovu, Vaňkovu, Novosadovu a
Hruškovu
Za + Josefa Kozubíka, dva bratry a sestru.

17.30 Új.:

Za farníky

So.
Ne.
9.40 Új.:

Za + Marii Machů (výroční mše sv.)
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