
26. prosince 2017
1. neděle po vánocích

Svaté Rodiny Nazaretské
Ne.   7.00  Új.:

  8.15  Sl.:
  
  9.40  Új.:

11.00  Dr.:

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, + manžela, dar zdraví a 
Boží požehnání pro živou rodinu
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

Svátky  v týdnu: Dnes  sv.  Štěpána,  prvomučedníka,  v pondělí  sv.  Jana,  apoštola  a
evangelisty, v úterý svatých Neviňátek betlémských, mučedníků, ve středu sv. Tomáše Becketa,
biskupa a mučedníka, v pátek sv. Silvestra I., papeže., v sobotu slavnost Bohorodičky, Panny
Marie, Nový občanský rok, příští neděli sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů. 

V úterý ve tři hodiny odpoledne bude ve Slopném mše sv. pro děti.  Prosím rodiče, a
babičky, aby děti vypravili na tuto mši sv., případně pokud mají možnost, přišli s  nimi. Ve
středu v 19.00 hodin je v Drnovicích večer chval s možností sv. přijímání. 

Ve čtvrtek odpoledne o půl druhé bude z kostela v Újezdě pohřební rozloučení s paní Annou
Petulovou z Újezda.

Ve čtvrtek ve tři hodiny bude mše sv. v Drnovicích, ve čtyři hodiny vyjdeme ve Vysokém
Poli od zvonice do kaple Panny Marie, kde bude mše svatá za manžele a rodiny naší farnosti.

V pátek  bude  mše  sv.  pouze  v DD  v Loučce.  V 16.00  bude  ve  farním  kostele  děkovná
pobožnost na konci občanského roku s možností sv. přijímání. Srdečně zvu na tuto pobožnost,
která bývá v Újezdě nejméně navštěvovaná ze všech farností, kde jsem působil. 

V sobotu na Nový rok budou bohoslužby jako v neděli. Kdo si z Újezda nevyzvedl vánoční
měsíčník, může si jej najít podle čísla domu pod kůrčm.   

Úklid kostela: Újezd 10. skupina
Drnovice 8. skupina
Slopné 12. skupina

Úklid  kostela  by  mohl  proběhnout  v pátek  30.12.  nebo  podle  domluvy  v jednotlivých
skupinách.

Mše sv. v příštím týdnu: 

Po. 15.30  Új.:   Za zemřelé rodiče Marii a Františka Bartošovi, jejich rodiče z obou stran, 
sourozence, švagry, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Út. 15.00  Sl.:
17.30  Dr.:

Mše sv. za děti naší farnosti
Za farníky

St. 15.30  Új.:  
17.30  Sl.: 
19.00  Dr.: 

Za živou a + rodinu Januškovu, Machů, Martincovu a Veličkovu
Za živé i + kněze, řeholníky a řeholnice 
Večer chval s možností sv. přijímání 

Čt. 15.00  Dr.: 
16.00  VP.: 

Mše sv. za rodiny naší farnosti
Vánoční putování k Panně Marii Vysocké

Pá. 14.30  Lo.: 
16.00  Új.: 

Mše sv. na závěr občanského roku.
Děkovná pobožnost na konci občanského roku

So.   7.00  Új.:
 8.15  Sl.:
  9.40  Új.:

 11.00  Dr.: 

Za + Žofii Kojdovu (výroční mše sv.)
Za farníky

Ne   7.00  Új.:

8.15  Sl.:
  9.40  Új.:

   Za + Anastázii Machů, rodiče, sourozence, syna   
   Františka s manželkou, syna Josefa, dar zdraví a  Boží 
   požehnání pro živou rodinu

Za farníky
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11.00  Dr.: Za + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu, duše v očistci, ochranu Panny Marie a 
Boží pomoc pro živé rodiny
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