
30. ledna 2022

4. neděle v mezidobí
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

Svátky v týdnu: V pondělí sv. Jana Boska, kněze, ve středu svátek Uvedení Páně do chrámu
- Homnic,  ve čtvrtek sv. Blažeje,  biskupa a mučedníka a sv.  Ansgara,  biskupa,  v sobotu sv.
Agáty, panny a mučednice, příští neděli sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

V úterý o svátku Uvedení Páně, bude při mši sv. v 15.30 v Újezdě svěcení svící. Děti, které
půjdou  k prvnímu  sv.  přijímání,  pokud  nebudou  moci  přijít  z důvodu  nemoci,  mohou  přijít
posvětit křestní svíčku rodiče, nebo kmotr. Rodiče těchto dětí dostali minulou neděli dopis, který
se týká přípravy prvokomunikantů. Žádal jsem rodiče, aby mi poslali mailovou adresu. Učinili
tak jen rodiče tří dětí.

Na tento týden připadá první pátek v únoru, zasvěcený úctě BSP. Svatá zpověď nemocných
doma bude v pátek od 9.00 hodin. 

V sobotu  v 10.30  hodin  bude  z farního  kostela  v Újezdě  pohřeb  paní  Emílie  Kúdelové
z Valašských Klobouk, rodačky z Vysokého Pole.

V sobotu večer v 18.00 hodin bude ve farním kostele večer chval s obvyklým pořadem. Mše
sv., adorace, chvály, možnost sv. zpovědi.

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.
Újezd – farní měsíčník po mši sv. 

Úklid kostela: Újezd 15. skupina
Drnovice 2. skupina
Slopné 3. skupina

Mše sv. v příštím týdnu: 

Po.
  6.30  Új.:

Út.
 17.30  Dr.: Na dobrý úmysl

St. 
15.30  Új.:
17.30  Sl.:

   Za děti, které půjdou k 1.sv. přijímání jejich rodiče
 Za + Jaromíru a Františka Münsterovi, živou a + rodinu

Čt. 17.30  Dr.:  
Pá.

15.30  Új.:
  17.30  Sl.:

Za + Františka Mikušku, jeho rodiče a rodiče Maňasovy
Za + Františka Kozubíka, manželku Annu, rodiče Esterkovy,  bratra Jana, 
Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu.

So. 15.30  Lo.: Za farníky
Ne   7.00  Új.:

  8.15  Sl.:
  9.40  Új.:

11.00  Dr.:

Za + Antonína a Ludmilu Belžíkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci
Za Františka Kráčalíka, rodiče Kráčalíkovy, Boží požehnání pro živou 
rodinu a duše v očistci
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