3. ledna 2021

2. neděle po vánocích
So.

14.30
16.00
17.30
Ne. 7.00
8.30
9.45
11.00

Lo.: Za farníky
Dr.: Za dobrodince naší farnosti
Sl.: Za nemocnou osobu
Új.: Za dobrodince našich kostelů
Új.: Za živou a + rodinu
Új.: Za dar zdraví a Boží požehnání
Új.: Za všechny, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při přípravě
a organizaci letošních vánočních svátků
17.30 Új.: Za + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu, duše v očistci, ochranu PM a Boží
požehnání pro živé rodiny

Svátky v týdnu: Ve středu zasvěcený svátek Zjevení Páně, neboli sv. Tří Králů, ve čtvrtek
sv. Rajmunda z Penafortu, kněze, příští neděli svátek Křtu Páně a končí doba vánoční.
V úterý nebude mše sv. v Drnovicích, bude přesunuta na pondělí v 17.30 hodin
Ve středu o slavnosti Zjevení Páně budou mše sv. v Újezdě ráno v 6.30 a v 15.30;
v Drnovicích v 17.00 a ve Slopném v 18.30 hodin. Při odpoledních mších sv. se bude světit
„tříkrálová“ voda, kadidlo a křída. Na tyto mše sv. bude možné se zapsat dnes po 18.00
hodině.
Na bohoslužby na sobotu a neděli bude možné se zapsat na internetu ve středu po 18.00
hodině.
Máme ještě asi 10 stolních kalendářů na příští rok – v sakristii, nebo na faře.
Úklid kostela:Újezd 8. skupina
Drnovice 1. skupina
Slopné 3. skupina
Bohoslužby budou v následujícím týdnu takto:
Po. 15.30 Új.:
17.30 Dr.:
Út.
St. 6.30 Új.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:
18.30 Sl.:
Čt. 17.30 Dr.:
Pá. 15.30 Új.:
17.30
So. 14.30
16.00
17.30
Ne. 7.00
8.30

Sl.:
Lo.:
Dr.:
Sl.:
Új.:
Új.:

9.45 Új.:
11.00 Új.:
17.30 Új.:

Na dobrý úmysl
Za + rodinu Hübnerovu, Andrysovu, + Milana Vyorala, dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Josefa Baloucha, rodiče z obou stran, jejich vnuky, dary Ducha svatého
a ochranu PM pro živé rodiny
Za + rodiče Jana a Marii Pavelkovy, jejich rodiče, dceru Marii, zetě Josefa a
Františka, celou + rodinu a dary Ducha svatého pro živé rodiny
Za + Bohuslava Kozubíka, rodiče, bratry, snachu, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Okaté, Ovesné, ostatní zemřelé příbuzenstvo, dar zdraví
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za nemocné v naší farnosti, kteří si ještě nevykonali vánoční svatou zpověď
Za obyvatele Domova a požehnání Boží do Nového roku
Za + Antonína Jordána (výroční mše svatá)
Za + rodiče Otilii a Františka Roubalíkovi, Ladislava Řeháka,
s prosbou o pomoc a ochranu Boží a Panny Marie pro živé rodiny
a na poděkování za narození vnoučka Vojtíška a za jeho rodiče
Za farníky
Za + rodiče Machučovy, jejich rodiče, syna Stanislava, zetě Josefa, vnučku,
duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za děti pokřtěné v naší farnosti v minulém roce, jejich rodiče a kmotry.
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