
 

29. ledna 2023 

Čtvrtá neděle v mezidobí 
 
 

So.   

15.30  Lo.: 

 

 

Za + Antonína Fojtů, rodiče z obou stran, bratra, sestru, zetě a dar zdraví pro živou 

rodinu 

Ne.  

 7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

  11.00  Dr.: 

 

Za Františka Kráčalíka, rodiče Kráčalíkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro celou 

rodinu 

Za farníky 

  Za + Miloslava Kováře z Loučky a živou i zemřelou rodinu Kovářovu a Kozubíkovu 

 

Svátky v týdnu: V úterý sv. Jana Boska, kněze, ve čtvrtek svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic, 

v pátek sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, příští neděli sv. Agáty, panny a mučednice. 

V pondělí v 15.00 hodin bude v kostele v Újezdě pohřební rozloučení s panem Petrem Hořákem ze 

Slopného. V pondělí nebude ráno mše sv., v úterý nebude mše sv. v Drnovicích. 

Ve čtvrtek o svátku Uvedení Páně do chrámu, bude ve farním kostele v Újezdě mše sv. o půl čtvrté se 

svěcením svící, při níž se představí děti z naší farnosti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání. 

Z toho důvodu v Drnovicích bude mše sv. až v 17.30. 

Na tento týden připadá první pátek v únoru. Příležitost ke sv. zpovědi nemocných doma bude dopoledne 

od 9.00 hodin. Prosím, abyste je přihlásili.  

V sobotu 4. února jede naše farnost na hromniční pouť matek do Šternberka. Zatím se přihlásilo z naší 

farnosti málo žen. Ještě je možné se přihlásit dnes do večera u paní Svatky Machů, tel. 725 104 080. 

Podrobnosti na vývěsce.  Odjezd je z Drnovic v 6.30 hodin.  

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

chvály, příležitost ke sv. zpovědi. 
 

Úklid kostela:  Újezd 2. skupina.  

      Drnovice 2. skupina 

     Slopné 13. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.    

Út.    

St.  15.30  Új.: 

 

 

17.30  Sl.: 

Za + rodiče Bodlákovy, jejich dva syny, sestřičku Makrinu Bodlákovu, strýce Josefa 

Bodláka, rodiče Novotné, jejich dva syny, dar zdraví a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

 

Čt.  

15.30  Új.: 

17.30  Dr.: 

 

Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání 

Za + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu, Boží požehnání pro živé rodiny, ochranu PM, duše 

v očistci, zvláště na ty, na které nikdo nepamatuje 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za + Stanislava Greschnera, + sourozence, rodiče Greschnerovy, rodiče Plškovy, Boží 

požehnání a dar zdraví pro živou rodinu 

Za + rodiče Aloise a Andělu Maňasovy, jejich syny Karla, Aloise a Boží požehnání 

pro živé rodiny. 

 

So.  15.30  Lo.: 

18.00  Új.:  

Za + rodinu Sovijákovu, Slováčkovu a jejich dvě děti. 

Večer chval 

Ne 7.00  Új.: 

 

8.15  Sl.: 

9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

  Za + Josefa Machů, Ladislava, Zdeňka, švagra,  rodiče a Boží požehnání pro živou   

  rodinu Machů  a Pavelkovu 

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Konovu a Pulkrábkovu 

Za + Stanislava Dorničáka, jeho rodiče, syna, vnuka a vnučku, za rodiče Macíkovy, 2 

syny, dceru, 2 vnuky a Boží požehnání pro celou rodinu 

Za farníky 

 

 


