
24. ledna 2022

3. neděle v mezidobí
So. 15.30 Lo.: Za + Ladislava Papeže, jeho rodiče, švagra, švagrovou a Boží požehnání 

pro živou rodinu
Ne.   7.00  Új.:

  8.15  Sl.:
  9.40  Új.:

 11.00  Dr.:

Za + Josefa Stružku (výroční mše sv.) 
Za živou a + rodinu Bézovu, Krumpolcovu a Rokytovu
Za + Miloslava Kováře, živou i + rodinu Kovářovu a Kozubíkovou.
Za farníky

Dnes odpoledne v 17.00 hodin se bude konat setkání těch, kteří se chtějí účastnit synodálního
jednání. Setkání začne v 17.00 modlitbou v kostele. 

Svátky v týdnu: V pondělí sv.  Františka Saleského, biskupa a učitele církve, v úterý svátek
Obrácení sv. Pavla, ve středu sv. Timoteje a Tita,  biskupů, ve čtvrtek sv. Anděly Mericiové,
panny, v pátek sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. 

Žáci třetí třídy, kteří mi odevzdali aršíky, si je oni, nebo pokud jsou nemocní, jejich rodiče,
vyzvednou po mši svaté. Děti jim dnes odevzdají dopis.  Prosím rodiče, pokud mi nedali svou
mailovou adresu, aby mi ji poslali na adresu naší farnosti, kterou najdete na poslední stránce
každého farního měsíčníku.

Mladí připravují pro děti od 2. do 6. třídy setkání o jarních prázdninách v pátek a v sobotu 11.
a 12. 2. 2022. Přihláška je na webových stránkách naší farnosti. Přihlásit se je třeba do konce
ledna na faře nebo v sakristii.

Tříkrálová sbírka na Charitu činila v naší farnosti 137 537,-- Kč. Všem dárcům upřímné Pán
Bůh zaplať.

Úklid kostela: Újezd 14. skupina
Drnovice 1. skupina
Slopné 2. skupina

Mše sv. v příštím týdnu: 

Po.   6.30  Új.: Za zemřelé  Marii a Bohuslava Pavelkovy, jejich rodiče, Josefa Červenku, 
rodinu Šimákovu, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou  rodinu

Út. 17.30  Dr.:  Za + Andělu Matoškovu, manžela, duše v očistci, dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu

St. 15.30  Új.:

17.30  Sl.:

Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich + rodiče, duše v očistci a živou 
rodinu

Čt. 17.30  Dr.:  
Pá. 15.30  Új.:

17.30  Sl.:

Na poděkování Pánu Bohu za přijata dobrodiní 
u příležitosti životního jubilea s prosbou o dar zdraví 
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za  Miloslava a Marii Váňovy, dceru Jaroslavu, + rodiče, duše v očistci 
a Boží požehnání pro živou rodinu

So.
15.30  Lo.: Za farníky

Ne
  7.00  Új.:

  8.15  Sl.:
 

  9.40  Új.:
11.00  Dr.:

Za + Oldřicha Drgu, nemocnou manželku, dar zdraví 
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Michalčíka, švagra Jindřicha, rodiče, 
P. Františka Michalčíka, sourozence a ochranu Panny 
Marie pro živé rodiny
Za + Ing. Jaroslava Pavelku (výroční mše sv.)
Za + bratra Josefa Šimonů, manželku Janu, jejich děti Janičku, Josefa, 
manželku Marii a pomoc Boží pro živou rodinu
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