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21. listopadu  2021 

Slavnost Ježíše Krista - Krále 
34. neděle v mezidobí 

 

So.    

Ne.   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

Za + rodiče, syna Josefa, syna Ladislava Machů, zetě Zdeňka, duše 

v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

Za živou a + rodinu Hlavičkovu, Kolaříkovu, Machů, Kuželovu, 

Martincovu, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny a duše v očistci 

Za + Pavla Polácha k 10. výročí úmrtí, maminku Andělu a Boží ochranu 

pro živou rodinu.  

Za farníky 
 

 Dnes večer v 18.00 hodin bude v rámci misií v Loučce promítnut film Chatrč. Autobus pojede 

z Drnovic v 17.30 a ze Slopného asi v 17.50 Zpět pojede stejnou cestou. Využijte prosím této 

příležitosti. 

 Svátky v týdnu: V pondělí sv. Cecílie, panny a mučednice, v úterý sv. Klementa I., papeže a 

mučedníka a sv. Kolumbána, opata. Ve středu sv. Ondřeje a druhů, mučedníků, ve čtvrtek sv. 

Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 

Ve středu v jednu hodinu odpoledne bude z kostela v Újezdě pohřeb paní Marie Balouchové 

z Újezda, v sobotu v jednu hodinu odpoledne bude pohřební rozloučení s panem Karlem 

Kuníčkem z Vysokého Pole. 

Ve čtvrtek bude ve všech kostelích adorace. Zase potřebujeme obětavé muže a ženy na 

službu, aby kostel nezůstal bez dohledu. Prosím, abyste se zapsali na stolíku obětních darů.  
 

Úklid kostela: Újezd 5. skupina 

  Drnovice 3. skupina 

 Slopné 7. skupina 
 

 

Po.  15.30  Új.:  Za + Ladislava Ptáčka, + rodiče, sourozence, rodiče Barcuchovy, dar zdraví 

pro živou rodinu 

Út.  17.30  Dr.:   Za + Emílii a Jana Častulíkovy, + rodinu Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu  

a duše v očistci 

 

St.  18.00  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za Annu, Ludmilu , dva Josefy Manovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží 

požehnání  pro živé rodiny Hlavičkovu, Pochylou, Trčkovu a Machů. 

Za + Stanislava Číčelu, jeho maminku Helenu, duše v očistci a dar zdraví a 

Boží požehnání pro živou rodinu 

Čt. 17.30  Dr.:    Za + Františka Zichu, rodiče z obou stran, zetě Jaroslava, bratry Stanislava a 

Josefa, švagrovou Marii a Františku, Jana Čokavce, Boží požehnání a 

ochranu PM pro živé rodiny 

Pá. 17.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za + rodiče Jana a Marii Machů, syna, zetě, rodiče z obou stran, dar zdraví a 

Boží požehnání pro živou rodinu 

 

So.    

Ne   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

Za rodiče Počiorkovi, syna Pavla, dceru Jaroslavu, pravnuka Tomáška a 

ochranu  a pomoc Boží pro živou rodinu. 

Za + Anastázii a Josefa Hlavenkovy, rodiče z obou stran a rodinu Strnadovu 

Za + Slavomíra Semelu (výroční mše sv.) 

Za + Josefa Švacha, rodiče, bratra Jaroslava, duše v očistci a Boží požehnání 

pro živé rodiny 

 

 

 


