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7. listopadu  2021 

32. neděle v mezidobí 
 

So.  15.30  Lo.:   

18.00  Új.:  

Za +Jiřího Podešvu a Jitušku Ševečkovu 

Za farníky (večer chval) 

Ne.   7.00  Új.: 

   

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

Za + Františku a Jana Kořenkovi, + syna Stanislava a jejich + rodiče, dar 

zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny 

Za + Karla Fiodora (výroční mše sv.)  

Za + rodiče Šůstkovy, vnuka, syna, snachu, duše v očistci a Boží 

požehnání pro živou rodinu 

Za + Josefa Fojtíka, rodinu Fojtíkovu a Holou, duše v očistci a Boží 

požehnání pro živé rodiny. 
 

Dnes odpoledne o půl druhé bude na hřbitově v Újezdě dušičková pobožnost. (V Drnovicích 

po mši svaté) 

Svátky v týdnu: V úterý svátek výročí posvěcení Lateránské baziliky v Římě, ve středu sv. 

Lva Velikého, papeže a učitele církve, ve čtvrtek sv. Martina, biskupa, v pátek sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka, v sobotu sv. Anežky České, panny.  

Ve středu v 15.00 hodin bude z kostela v Újezdě pohřeb paní Marie Adámkové z Loučky 

Příští neděli bude v Drnovicích oslava svátku sv. Anežky, patronky kostela. Slavná mše 

svatá bude v 11.00 hodin. 

Spolek pro výstavbu kaple v Loučce a Obecní úřad v Loučce pořádají ve středu 10. 

listopadu v 19.30 hodin setkání s legendou českého filmu. Výtěžek s programu bude 

věnován na stavbu kaple svatého Jana Pavla II. v Loučce. 

Jak jste se už mohli dočíst v Katolickém týdeníku, Svatý otec prodloužil možnost získat 

denně plnomocné odpustky pro duše v očistci až do konce listopadu. Podrobnosti jsou na 

vývěsce kostela, podmínky zůstávají stejné.  

Ve dnech 19. až 28. listopadu budou v naší farnosti lidové misie Pozvánky 

s programem jste již většinou dostali, nebo dostanete v pondělí. Je to farní akce, která se 

koná jednou za deset až patnáct let. Kromě práce misionářů je potřeba zajistit také technické 

zázemí jak v kostelích, kde bude více bohoslužeb, tak na faře. Proto prosím obětavé ženy i muže, 

kteří by byli ochotni v této věci pomáhat, aby se mi během tohoto týdnu přihlásili buď osobně, 

nebo telefonicky, či mailem. Misionáři také navštěvují nemocné, kteří se do kostela nedostanou a 

poslouží sv. zpovědí a svátostí pomazání nemocných. Z toho důvodu jsem nenabízel návštěvu o 

prvním pátku. Prosím příbuzné, kteří pečují o staré nebo nemocné lidi, aby mi oznámili zájem o 

tuto návštěvu.  

Příští neděli je sbírka na Charitu. Poslechněte si dopis otce arcibiskupa k tomuto tématu: 
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Drazí bratři a sestry, 

příští neděli bude ve všech našich kostelích tradiční kostelní sbírka na Charitu. Pro mne 

je to příležitost poděkovat všem věřícím, kteří Charitu podporují, a také veřejně poděkovat 

mnoha pracovníkům Charity nejen za obětavou službu potřebným, ale i za věrnost této 

službě. Minulý rok byl hodně mimořádný nejen pro Charitu, ale i pro celou společnost díky 

pandemii koronaviru, která nás přepadla, ochromila a vyzkoušela.   

Zaslouženě jsme věnovali velkou pozornost zvláště nemocnicím, které byly přeplněné. 

Zdravotní personál podával mimořádné výkony a přinášel náročné oběti. V  Charitách to 

však nebylo o mnoho lehčí. I přes mimořádné komplikace bylo potřebné se postarat o 

klienty bez ohledu na to, že někteří z nich byli nemocní kovidem, nebo chyběl personál, 

kterému se kovid taky nevyhýbal.  Kdyby to charitní pracovníci nezvládli, tlak na 

nemocnice by byl mnohem větší.  

Jsem na pracovníky Charit hrdý, protože si dovedli poradit a nebáli se přinést mimořádné 

oběti. Ze srdce jim i touto cestou děkuji za mimořádné nasazení. Podobně děkuji všem 

dobrovolníkům i podporovatelům charitního díla. Mám opravdovou úctu k  lidské velikosti 

většiny pracovníků Charity a denně na ně myslím v modlitbě, denně jim žehnám.  
 

Předem děkuji za vaši štědrost, kterou ukážete příští neděli. 
 

S vděčností každému z vás ze srdce žehná 

        Jan Graubner 

        arcibiskup olomoucký, 

        metropolita moravský 
 

 

Úklid kostela: Újezd 3. skupina 

  Drnovice 1. skupina 

 Slopné 5. skupina 
 

Bohoslužby budou v následujícím týdnu takto: 
 

 

Po.  15.30  Új.:  Za + Josefa Ďulíka, rodiče Drgovy, Josefa Drgu a živou rodinu 

Út.  17.30  Dr.:   Za + Jana Barcucha, rodinu Barcuchovu a Častulíkovu 

St.  15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za + Jaromíra Pochylého, rodiče Ludmilu a Vladimíra, + Ivanu Pochylou, 

duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. 

Za + Emila Šůstka, rodinu Petrovskou, Hlavičkovu a dar zdraví pro živou 

rodinu  

 

Čt. 17.30  Dr.:    Za + Andělu a Františka Machů, jejich rodiče, sourozence, dceru Annu, zetě, 

duše v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny. 

Pá. 15.30  Új.: 

 

 

17.30  Sl.: 

Za + rodiče Drábkovy, jejich rodiče z obou stran, + Vladimíra Zichu, dceru 

Leničku, zetě Jiřího, rodiče Zichovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

Za + Jindřicha Váňu, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu 

So.  15.30  Lo.:   Za + manžela, dva syny, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání 

pro celou živou rodin 

Ne   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

Za + Jaromíra Orsága a jeho rodiče 

Za + Janu Šimonů (výroční mše sv.) 

Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče, zetě Jaroslava a Boží požehnání 

pro živé rodiny 

Za živé i + členy dechové hudby Drnovjanka 

 


