
3. dubna 2022

5. neděle postní (smrtná)
So. 15.30  Lo.: Za farníky
Ne.   7.00  Új.:

  8.15  Sl.:

 9.40  Új.:
11.00  Dr.:

Za + Zdeňku a Josefa Machů, dar zdraví pro živé rodiny
Za + Vladimíra Kozubíka, jeho + rodiče, bratra, dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu Kozubíkovu
Za + Miroslava Barcůcha (výroční mše sv.)
Za + Josefa Běloně, ochranu Panny Marie a požehnání pro živou rodinu

Dnes odpoledne ve 13.30 (Dr. 14.00; Sl. 17.30) bude pobožnost křížové cesty a svátostné
požehnání.  V újezdě bude pobožnost dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání .

Svátky  v týdnu: V pondělí  sv.  Izidora,  biskupa  a  učitele  církve,  v úterý  sv.  Vincence
Ferrerského, vyznavače, ve čtvrtek sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze. Příští neděli je květná,
neboli pašijová neděle a začíná Svatý týden. 

Ve  středu  v 15.30  bude  z kostela  v Újezdě  pohřeb  paní  Anny Vozárikové,  roz.  Drgové,
rodačky z Újezda. 

V pátek odpoledne od 13.30 do 15.30 hodin bude příležitost k velikonoční sv. zpovědi za
účasti cizích zpovědníků. V 17.00 hodin bude mše sv. na Ploštině k Panně Marii Bolestné za
oběti válek. 

Na  Květnou  neděli  bude  žehnání  ratolestí  na  památku  slavného  vjezdu  Pána  Ježíše  do
Jeruzaléma.

Úklid kostela:  Újezd 8. skupina
Drnovice 11. skupina
Slopné 12. skupina

Mše sv. v příštím týdnu: 

Po.   6.30  Új.: Za + rodiče Kozubíkovy, 2 syny a 2 zetě, vnučku Ivanu a + Františku 
Kozubíkovu

Út. 18.30  Dr.: Za rodiče Bodlákovy, syny, snachu, 2 zetě a duše v očistci
St. 17.30  Új.:

18.30  Sl.:

Za + Františka Stružku, rodiče Stružkovy, Fojtíkovy, prarodiče, ostatní 
zemřelé příbuzné a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Hořákovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

Čt. 18.30  Dr.:  Za + Aloise Polácha, jeho rodiče a zemřelé sestry, za rodiče Mikušovy a dar 
zdraví pro živou rodinu.

Pá. 15.30  Új.:

17.00  Pl.:
18.30  Sl.:

Za + Františka Frýželku, manželku Emílii, syna Františka, vnučku Janičku a 
Boží požehnání a ochranu PM pro celou rodinu Frýželkovu, Hruškovu a 
Vaňkovu

  Na dobrý úmysl – za oběti válek
Za + rodiče Číčelovy, rodiče Váňovy, syna, zetě, prarodiče a dar zdraví pro 
živé rodiny

So.
15.30  Lo.: Za + manžela Jana Budína a živou rodinu

Ne   7.00  Új.:
  
  8.15  Sl.:
 

  9.40  Új.:

11.00  Dr.:

Za + rodiče Ptáčkovy, Mozgvovy, jejich děti, duše v očistci a dar zdraví pro 
živou rodinu
Za Annu a Miloslava Fiodorovy, 2 syny, rodiny Fiodorovu, Zvonkovu, 
Majzlíkovu a Machů, za duše v očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro 
živé rodiny
Za + rodiče Šůstkovy, syna, vnuka, za duše v očistci a Boží požehnání pro 
živou rodinu
Za + Pavla Marcaníka (výroční mše sv.)
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Pastýřský list ke sbírce na kněžské platy
Drazí bratři a sestry,

vím, že někteří nemáte rádi, když píši o církevních penězích. Já se k Vám v této postní době
však obracím s pokornou prosbou o pomoc.

Víte, že stát vrátil církvím některé majetky a za některé dává finanční náhradu. Zato postupně
přestává dávat církvím peníze na platy. Letos je to už jen 60 %. Některé nekatolické církve si
zavedly pravidlo, že farnosti si musí zaplatit své duchovní samy. Jiné zavedly povinnost svých
věřících  odvádět  církvi  deset  procent  ze svých příjmů.  My to nechceme dělat  příkazem,  ale
musím  Vás  poprosit  o  štědrou  pomoc.  To,  co  zatím  odvedou  farnosti  každým  rokem  na
biskupství,  stačí  na  necelé  jedny měsíční  výplaty.  Další  výplaty  hradíme  z  toho,  co  vydělá
hospodaření biskupství zvláště v lesích a v zemědělství. To však stačit nebude.

Od příštího roku zavedeme nový způsob Vašeho ekonomického zapojení.  Pro letošek jen
nahradíme  velikonoční  sbírku  na  bohoslovce,  kterých  je  dnes  v  semináři  opravdu  málo,
velikonoční sbírkou na platy duchovních. Prosím o Vaši štědrost. Zároveň nabízím těm, kdo by
mohli využít potvrzení o daru církvi ke snížení daně, aby svůj dar odevzdali ne v kostele, ale na
farním úřadě, kde jim bude vystaveno potřebné potvrzení.

Děkuji Vám za poctivé prožívání postní doby i za Vaši štědrost a ze srdce žehnám celým
Vašim rodinám

arcibiskup Jan
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