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28. listopadu  2021 

První neděle adventní 
 

So.   15.30  Lo.: Za farníky 

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 
 

 Dnes po mši svaté v Újezdě v 9.40 a v Drnovicích v 11.00. bude slavnostní zakončení misií a 

požehnání misijního kříže. 

 Svátky v týdnu: V úterý sv. Ondřeje, apoštola, ve středu sv. Edmunda Kampiána, kněze a 

mučedníka, v pátek sv. Františka Xaverského, kněze, v sobotu sv. Jana Damašského, kněze a 

učitele církve. 

V úterý ve 14.00 hodin bude v kostele v Újezdě pohřební rozloučení s panem Miroslavem 

Tomšů. Tentýž den v 15.30 bude v kostele v Újezdě pohřební rozloučení s paní Jarmilou 

Pláškovou ze Slopného. 

Protože z důvodu koronaviru nebylo možné navštívit školní děti, připravili misionáři 

promluvu ke školním dětem, která je k dispozici na našich webových stránkách, kterou si 

všechny děti od třetí třídy až po devátou, povinně poslechnou. Najdete ji vpravo dolů pod 

nadpisem náboženství. 

V Újezdě: Děti. U Božského Srdce je připravena nástěnka pro adventní aktivitu. Úkoly pro 

děti i mládež a dospělé jsou uloženy v košíčcích u tabule. Vybrané úkoly na směrovkách si 

zájemci vezmou domů. A na znamení, že se účastní, připevní barevnou směrovku na nástěnku. 

Letos máme příznačnou výzvu : NABER SPRÁVNÝ SMĚR. Nabrat správný směr tzn-jak 

prohloubit mezilidské vztahy, od čeho se odpoutat, na co se zaměřit, nám určitě pomůže uplynulé 

prožití lidových misií se sv Vincentem. 

Na mše svaté na příští rok se bude zapisovat až další týden a sice v pondělí 6.12. 

v Újezdě po mši sv., v Drnovicích v úterý 7.12. po mši sv. a ve Slopném až v pátek 10.12. po 

mši sv.   

V sakristii jsou ještě k dostání stolní kalendáře na příští rok. 
 

Úklid kostela: Újezd 6. skupina 

  Drnovice 4. skupina 

 Slopné 8. skupina 

 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

 

Po.  15.30  Új.:  Za + rodiče Frýželkovy, syny, jejich manželky, 

Ondřeje Miklánka, Boží pomoc pro rodinu 

Miklánkovu a Frýželkovu 

Út.   

17.30  Dr.:   

 

Za + Jana Barcucha, rodinu Barcuchovu a Častulíkovu 

 

St.  15.30  Új.: 

17.30  Sl.: 

 

Za + Miloslavu Gjondlovu, její rodiče, Oldřicha 

Hlavoně, živou a zemřelou rodinu Gjondlovu, 

Hlavoňovu, Hamerníkovu a duše v očistci 

 

Čt. 17.30  Dr.:    Za + rodiče a bratra, + rodinu Zámečníkovu, 

Zvonkovu, za zdraví a Boží požehnání pro živou 

rodinu Janošíkovu a Častulíkovu 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

Za + Josefa Machů, + Ludmilu a Josefa Váňovy, dar 

zdraví a Boží požehnání a ochranu PM pro živou 
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17.30  Sl.: rodinu 

Za + Bohumilu a Antonína Váňovy, dar zdraví a Boží 

požehnání pro živou rodinu 

So.   

15.30  Lo.:   

 

Za Františka Kozubíka, + rodinu Jurčíkovu a 

Kozubíkovu 

 

Ne   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

Za + Tomáše Jordána, duše v očistci, dar zdraví  a 

Boží požehnání pro živou rodinu 

Za farníky 

Za včelaře z Loučky, Újezda, Vysokého Pole a 

Drnovic, živé i zemřelé 

 


