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6. února 2022 

5. neděle v mezidobí 
 

So.  15.30  Lo.: Za rodinu Bockovu, Skřičkovu, Fojtů, Maňasovu a duše v očistci na které  

nikdo z příbuzných nepamatuje 

Ne.  

  7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

 

Na dobrý úmysl 

Za + Antonína a Ludmilu Belžíkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci 

Za Františka Kráčalíka, rodiče Kráčalíkovi, Boží požehnání pro živou 

rodinu a duše v očistci 

Za farníky 

 
 

Dnes odpoledne o půl druhé bude v kostele v Újezdě společenství modlitby maminek a 

babiček  

Svátky v týdnu: Dnes sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, ve čtvrtek sv. Scholastiky, 

panny, v pátek Panny Marie Lurdské. 

V pátek na svátek Panny Marie Lurdské se bude při mši sv. (v Drnovicích ve čtvrtek), 

udělovat svátost pomazání nemocných. Podmínky zůstávají – 70 let, nebo kdo se necítí zcela 

zdráv. Sv. zpověď, sv. přijímání. 

DD – v pátek 8.30 v kapli sv. zpověď, sv. přijímání a pomazání nemocných.  
 

Újezd – farní měsíčník po mši sv. Kdo nedostal minulý týden věstník, ať se o něj dnes přihlásí. 
 

Úklid kostela: Újezd 16. skupina 

   Drnovice 3. skupina 

  Slopné 4. skupina 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 
 

Po.    6.30  Új.: 

 

Na dobrý úmysl za živou rodinu 

Út.  17.30  Dr.:   Za Marii Bodlákovou, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu. 

 

St.  15.30  Új.: 

 

 17.30  Sl.: 

Za + Zdenka Šafaříka, Dagmar Pilařovu, rodiče z obou stran a Boží 

požehnání pro živou rodinu  

Na úmysl dárce, za živé rodiny, ochranu, pomoc a Boží požehnání. 

 

Čt.  17.30  Dr.:   Za Františka Ovesného, 2 syny Miroslava a Stanislava, rodiče, prarodiče 

z obou stran, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu PM pro celou rodinu 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 17.30  Sl.: 

Za rodiče Drgovy, Vozárikovy a živou rodinu 

Za + Františka a Annu Petrů, rodiče z obou stran, jejich + děti, pomoc Boží 

a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

 

So.   15.30  Lo.: Za + Oldřicha Kovaříka, rodiče, bratry a živou rodinu 

Ne  

  7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

  11.00  Dr.: 

 

Za farníky 

Za + Pavla Talaše (výroční mše sv.) 

Za zemřelé rodiče Belžíkovi, Irenu Petrů, jejich rodiče, dva zemřelé vnuky, 

Boží ochranu a pomoc pro živé rodiny. 

Za + rodiče Velískovy, rodiče Stružkovy, jejich syna, dceru, vnuka, duše 

v očistci, ochranu PM a Boží požehnání pro živé rodiny 

 

 


