
 

15. května 2022 

5. neděle velikonoční 
 

So.  15.30  Lo.:  Za farníky 

Ne.   7.00  Új.: 

  

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

Za + Vojtěcha Macíka, + rodiče, sestru, švagra a Boží požehnání pro živé 

rodiny 

Za + Anastázii Trčkovu (výroční mše sv.) 

Za + Marii Bartošovu  (výroční mše sv.) 

Na poděkování za přijatá dobrodiní pro živou rodinu Machů 
 

Dnes večer o půl šesté bude v Új. (Sl: v šest hodin) májová pobožnost. 

 Dnes odpoledne v 15.00 hodin bude mše svatá v kapličce u Chladné studny. 

Svátky v týdnu:  

V pátek o půl páté odpoledne bude z kostela v Újezdě pohřební rozloučení s paní Martou 

Kamenčákovou z Újezda.  

Příští neděli 22. května je na Svatém Hostýně pouť včelařů a konzumentů medu. Autobus 

pojede z Drnovic o půl sedmé, pokud se přihlásí dostatek zájemců. Prosím, abyste se přihlásili 

do středy buď v sakristii nebo i telefonicky na faře. Všem přihlášeným pošleme SMS 

s konkrétním programem.  
 

Úklid kostela:  Újezd 14. skupina 

    Drnovice 4. skupina 

   Slopné 4. skupina 
 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:  Za + Jana Šafaříka, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu 

Út.  17.00  Új.: 

 

18.00  Dr.:   

Za + Josefa Machů, Ladislava, Zdeňka, švagra, Rodiče, Boží požehnání pro 

živou rodinu Machů a Pavelkovu 

Na dobrý úmysl 

St.  17.00  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za + rodiče Balouchovy, Kořenkovy a duše v očistci 

Za + Vladislava Mikulku, dceru Irenku, zemřelé příbuzenstvo, duše v očistci 

a živou rodinu 

Čt. 17.00  Új.: 

 

18.00  Dr.:   

Z + Stanislava Fojtíka, jeho zemřelé rodiče, za dar zdraví a Boží požehnání 

pro celou živou rodinu. 

Na dobrý úmysl 

Pá. 15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za Vladimíra Čecha, rodiče z obou stran, švagry a švagrové a synovce 

Mirka a ochranu PM pro živou rodinu 

Za + rodiče Marii a Františka Kozubíkovy, 2 bratry, 2 sestry, dar zdraví  

a ochranu PM pro živou rodinu 

So.  15.30  Lo.:  Za + Marii Trnčákovu, manžela, dva syny, rodiče z obou stran a duše v 

očistci 

Ne   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

Za Annu Častulíkovu (výroční mše sv.) 

Za + rodiče Kučerovy, 3 sestry, švagry a duše v očistci 

Za + Marii Pochylou (výroční mše svatá) 

Ke cti sv. Floriána za živé i + hasiče z Drnovic 

 

 

 


