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14. listopadu  2021 

33. neděle v mezidobí 
 

So.    

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 
 

 Svátky v týdnu: V pondělí sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, v úterý sv. 

Markéty Skotské a sv. Gertrudy, panny, ve středu sv. Alžběty Uherské, řeholnice, ve čtvrtek 

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a sv. Pavla, příští neděli slavnost Krista Krále.  

Ve středu o půl druhé bude z kostela v Újezdě pohřeb paní Anny Andrýsové z Loučky.  

V pátek začínají v naší farnosti lidové misie Mše sv. ve Slopném bude v 17.00 hodin. 

Zahájení misií bude ve farním kostele v Újezdě v 18.00 hodin mší svatou. Po ní promluva a 

přenesení ostatků sv. Vincence de Paul. Po celou dobu misií bude pořad bohoslužeb uspořádán 

podle misijního programu. Misijní program jste všichni dostali ve věstníku, nebo do schránky. 

Pokud někdo nemá pozvánku, může si ji vzít na stolíku obětních darů.   
 

V sobotu v Újezdě:   8:00 mše svatá 9:00 setkání ministrantů z celé farnosti – fara 11:00 setkání 

velké scholy s misionáři – fara  20:00 adorace a eucharistické požehnání 

V Drnovicích 17:00 mše svatá – kostel 18:00 – 19:00 misijní promluva pro muže – kostel 

Slopné 15:30 mše pro děti z celé farnosti – kostel po mši program pro děti v kostele 
 

Příští neděli budou ranní mše sv. beze změny. Po mši sv. v 9.40 bude misijní promluva pro 

muže. 14:00 – 15:00 misijní promluva pro ženy – kostel 18:00 film: Plavat proti proudu Loučka 

– sál. Bude zajištěn autobus. 20:00 adorace a eucharistické požehnání. 

Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar pro charitu. Fotografie zesnulých máme 

připravené v sakristii, ale přijďte si pro ně vždy po mši svaté. 

Minulou neděli jsem prosil o pomoc ženy se starostmi během misií na faře. Přihlásily se mi 

tři. Prosím, kdo by byl ještě ochoten pomoci, abyste se mi přihlásily a také mi nahlásily ve 

kterou dobu máte čas. Děkuji 

Úklid kostela: Újezd 4. skupina 

  Drnovice 2. skupina 

 Slopné 6. skupina 

Ženy, jež chodí uklízet a ještě nevzaly stolní kalendář, prosím, aby si ho vyzvedly v sakristii.   
 

 

Po.  15.30  Új.:  Za + rodiče Urubkovy, Zvonkovy, Lidmilu a Josefa Rumanovy, s prosbou  

o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny 

Út.  17.30  Dr.:   Za farníky 

St.  15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za + Františka Novosada, Marii Mikeskovu, dar zdraví a Boží požehnání 

pro rodinu Frýželkovu, Novosadovu, Vaňkovu a Hruškovu 

Za Bohumila a Jiřinu Váňovy ke 100. výročí narození, s prosbou o Boží 

požehnání pro živou rodinu a duše v očistci. 

Čt. 17.30  Dr.:    Za + rodiče Emílii a Josefa Machučovy, syna Miroslava a duše v očistci. 

Pá. 17.00  Sl.: 

18.00  Új.: 

 

 

Za + Josefa Janoše k nedožitým 80. narozeninám      

Zahájení misií – viz zvláštní program 

Mše sv.: Za Jiřího Mikuláška,rodiče z obou stran, stařečky, sourozence, 

rodiče Janků, duše v očistci,ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živé 

rodiny.    

So.   

15.30  Lo.:   
Misie – viz zvláštní program 

Na poděkování za 80 let života, + manžela Františka Hovězáka, rodiče z 

obou stran a  ochranu Boží pro živé rodiny 

Ne   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

 

  9.40  Új.: 

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 



- 2 - 

 

 

11.00  Dr.: 
živou rodinu. Misie – viz zvláštní program 

Za farníky 

 

 

 


