10. ledna 2021

1. neděle v mezidobí – svátek Křtu Páně
So. 14.30
16.00
17.30
Ne. 7.00
8.30

Lo.:
Dr.:
Sl.:
Új.:
Új.:

9.45 Új.:
11.00 Új.:
17.30 Új.:

Za obyvatele Domova a požehnání Boží do Nového roku
Za nemocnou osobu
Za + Ludmilu Molkovu, rodiče Jurkovy a bratra Miroslava
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.

Dnes odpoledne o půl druhé bude ve farním kostele pobožnost maminek a babiček
z posvěcení svých rodin.
Svátky v týdnu: Ve středu sv. Hilaria z Potieres, biskupa a učitele církve.
V letošním roce nebudou chodit koledníci, proto je v kostele pokladnička, pro dary na
Charitu. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Místo na mši svatou je třeba si zapsat na našich webových stránkách. Stránky jsou
zpřístupněny na zápis pro sobotu a neděli vždy ve středu od 18.00 hodin.
Ve Slopném se v neděli 10. i 17. ledna od 13.00 do 13.15 podává sv. přijímání těm, kdo se
nedostali v neděli na mši svatou.
DD – Kdo by chtěl mít mši sv. lednu, nebo v únoru, může si ji objednat hned po mši svaté,
nebo příští týden.
Máme ještě asi 6 stolních kalendářů na letošní rok – v sakristii, nebo na faře.
Úklid kostela:Újezd 9. skupina
Drnovice 2. skupina
Slopné 4. skupina
Bohoslužby budou v následujícím týdnu takto:
Po. 15.30 Új.:
Út. 17.30 Dr.:
St. 15.30 Új.:
17.30
Čt. 17.30
Pá. 15.30
17.30

Sl.:
Dr.:
Új.:
Sl.:

So. 14.30
16.00
17.30
Ne. 7.00

Lo.:
Dr.:
Sl.:
Új.:

8.30 Új.:
9.45 Új.:
11.00 Új.:
17.30 Új.:

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, zemřelé rodiče z obou stran,
celou zemřelou rodinu a dary Ducha svatého pro živé rodiny.
Na poděkování za 50 let manželství, s prosbou o další požehnání do příštích
let za manžely Machů
Za + a nemocné osoby, za ochranu Panny Marie pro živou osobu.

Za + Bohuslava a Ludmilu Šůstkovy, jejich rodiče, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

Za zemřelé rodiče Fojtů a Častulíkovi, jejich děti, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za farníky
Za +manžela Josefa, rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana Kirchnera a jeho rodinu
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa, Jiřího, Stanislavu Kamenčákovy, rodiče z obou stran, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za novomanžely oddané v naší farnosti v minulém roce
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