
12. prosince  2021
Třetí neděle adventní

So. 
16.00  Lo.: Za + Jiřího Podešvu, Jitušku Ševečkovu a duše v očistci

Ne.   7.00  Új.:
  8.15  Sl.:
  9.40  Új.:
11.00  Dr.:

Za + Josefa Urubka (výroční mše sv.)
Za živé a + včelaře ze Sehradic, Slopného, Horní a Dolní Lhoty
Za farníky 
Za zemřelého Josefa Štěpáníka, manželku Marii a jejich rodiče. Ochranu 
Panny Marie pro celou živou rodinu.

Svátky v týdnu: V pondělí sv. Lucie, panny a mučednice, v úterý sv. Jana od Kříže, kněze a
učitele církve. V pondělí v Újezdě nebude mše sv.

V úterý ve tři hodiny odpoledne bude z kostela ve Slopném pohřební rozloučení s paní Annou
Fiodorovou ze Slopného. 

V sakristii jsou ještě k dostání stolní kalendáře na příští rok. Mše sv. pro rok 2022 je možné
v naší farnosti objednat přes internet. Používejte prosím výhradně objednávky přes naše webové
stránky. Každá objednávka takto učiněná bude zpětně potvrzená.  

Příští  neděli  odpoledne  v 16.00  hodin  bude  v kostele  koncert  žáků  naší  základní  školy.
Potrobnosti na plakátku ve vývěsce.

Úklid kostela: Újezd 8. skupina
Drnovice 6. skupina
Slopné 10. skupina

Mše sv. v příštím týdnu: 

Po. Nebude mše sv.

Út. 17.30  Dr.:  

St. 15.30  Új.:

17.30  Sl.:

Za + rodiče Černobilovy, syna Petra, dar zdraví a Boží požehnání pro živé 
rodiny.
Za + rodiče Hetmerovy a Urbaníkovy.

Čt.
17.30  Dr.:  

Pá. 15.30  Új.:

17.30  Sl.:

Za + Marii a Aloise Barcůchovy, + rodiče Drábkovy, jejich zemřelé rodiče 
a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy, Machů, Bartošovy, dar zdraví 
a požehnání pro živou rodinu

So.
16.00  Lo.:  Za + rodiče, dva vnuky Zichovy, + rodinu, ochranu a pomoc Boží 

pro živou rodinu
Ne

  7.00  Új.:

  8.15  Sl.:
  
  9.40  Új.:

11.00  Dr.:

Za Miroslava Barcůcha k nedožitým 70. narozeninám 
a dar zdraví pro živou rodinu.
Za + Boženu a Jana Machů, jejich rodiče, sourozence, živou a + rodinu 
Machů, Šimonů, Ondruškovu a duše v očistci
Za + Miroslava a Vlastu Stružkovy, jejich rodiče a dar zdraví pro celou 
živou rodinu
Za farníky
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