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19. prosince  2021 

Čtvrtá neděle adventní 
 

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 

 
 

 Svátky v týdnu: V  úterý sv. Petra Kanísia, kněze a učitele církve, ve čtvrtek sv. Jana 

Kentského, kněze. V pátek svatvečer Narození Páně, Štědrý den, v sobotu slavnost Narození 

Páně – Hod Boží vánoční, v neděli svátek Svaté Rodiny Nazaretské.  

Dnes odpoledne v 16.00 hodin bude v kostele koncert žáků naší základní školy. Podrobnosti 

na plakátku ve vývěsce. 

V pondělí budeme připravovat vánoční výzdobu. Prosím obětavé farníky, děvčata i chlapce, 

aby přišli pomoci. S přípravami začneme ve dvě hodiny odpoledne, můžete přijít i později. 

V tomto předvánočním týdnu bude změna v pořadu bohoslužeb. V pondělí mše sv. nebude, ve 

středu bude v mše sv. v Újezdě v 17.30 a ve Slopném v 18.30. V úterý a ve čtvrtek budou mše 

sv. v 17.30.  

Ve čtvrtek dopoledne od 9.00 do 11. hodin bude příležitost ke sv. zpovědi pro ty, kteří 

minulý týden byli ještě mimo domov. Na Štědrý den se zpovídat nebude.  

Na Štědrý den odpoledne ve 14.30 bude v Drnovicích mše sv. pro děti s vlastním programem. 

Mše sv. o Svatvečeru budou v 19.30 v Drnovicích, ve 21.00 v Újezdě a ve 23.30 ve Slopném. 

V sobotu na Hod Boží vánoční budou mše sv. jako v neděli. Odpoledne bude ještě mše sv. 

v Domově důchodců ve 14.30 hodin.  
 

Úklid kostela: Újezd 9. skupina 

   Drnovice 7. skupina 

  Slopné 11. skupina 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

 

Po.   

 

Nebude mše sv. 

Út.  17.30  Dr.:    

 

St.  17.30  Új.: 

17.30  Sl.: 

Za + rodinu Černobilovu, Plškovu a duše v očistci. 

Za + Františku a Jaroslava Krausovy, dceru Janu, rodiče a prarodiče z obou 

stran 

Čt. 17.30  Dr.:     

 

Pá. 19.30  Dr.:    

 

21.00  Új.: 

 

22 .30  Sl.: 

Za + rodiče Smolkovy, Obadalovy, Davida Smolka, Boží požehnání a 

ochranu  Panny Marie pro živou rodinu 

Za + rodiče Slovákovy, Šůstkovy, duše v očistci, Boží požehnání a 

přímluvu PM pro živé rodiny 

Za dobrodince 

So.    7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

 

14.30  Lo.: 

 Za + Marii Fojtíkovu (výroční mše sv.) 

Za farníky 

 

Za +rodiče Stružkovy, jejich + dceru, syna a vnuka, za + rodiče Velískovy, 

duše v očistci. Ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živé rodiny. 

Za všechny obyvatele Domova, pomoc Boží pro všechny, kdo se o ně 
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starají a ochranu  Panny Marie 

Ne   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

   

  9.40  Új.: 

 

 

11.00  Dr.: 

 

Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše v očistci, ochranu a pomoc Boží 

pro živou rodinu 

Za + Ludvíka Ambrůze, rodiče z obou stran, sourozence, švagry, + rodiče 

Molčíkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

Za + rodiče Šomanovy, zetě, snachu, prarodiče a duše v očistci 

 


