
5. června 2022 

Slavnost Seslání Ducha svatého 

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ 
 

So.   15.30  Lo.:  

 

18.00 Új.:  

Za + rodinu Lahutovu, Vavříkovu, duše v očistci  

a nemocnou osobu 

Večer chval 

Ne.   7.00  Új.: 

   

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

Za + Františka Kořenka, jeho rodiče, sourozence, duše v očistci, ochranu 

Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu 

Za farníky 

Za + Radka Hlavičku, jeho rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

Za + Jana Zichu, sestru Aničku, rodiče, celou + rodinu Florešovu, dar 

zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny 
 

Újezd: Pobožnost maminek a babiček ve farním kostele ve 13.30 hodin. 

Svátky v týdnu: V pondělí Panny Marie, Matky církve a sv. Norberta, biskupa, ve středu sv. 

Medarda, biskupa, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v sobotu sv. 

Barnabáše, apoštola, 

V sobotu 11. června uzavřou v našem farním kostele manželství Marek Šenkeřík 

z Valašských Klobouk a Eliška Rašková z Újezda.  

Příští neděli bude v našem kostele  slavnost prvního svatého přijímání dětí. Setkání s jejich 

rodiči bude v pondělí v 19.00 hodin v sále na faře.  

Svatá zpověď v DD bude až příští pátek. 

Příští neděli odpoledne bude také ve Valašských Kloboukách Den rodiny. Začátek ve 14.00 

hodin na farním dvoře, případně v kostele mší sv.  

Přihlášky do vyučování náboženství budou podávat rodiče žáků, kteří v září nastoupí do 

první třídy. Tiskopis je nový, rodiče si jej vyzvednou v kostele po mši sv. nebo na faře 

v kanceláři.  

Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar při dnešní sbírce na církevní školství. 
 

Úklid kostela:  Újezd  rodiče 

    Drnovice 7. skupina 

   Slopné 7. skupina 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.  

  6.30  Új.:  

 

Na dorý úmysl 

Út.   

18.30  Dr.:   

 

Za + rodiče Šomanovi a Machů, dcery Hedviku,  Emílii a dar zdraví pro 

živou rodinu  

 

St.  17.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za Boženu Hůšťovu, manžela, 2 syny, rodiče z obou stran a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Za + P. Jiřího, Marii a Josefa Změlíkovy, jejich rodiče, Jana Marka, duše 

v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny 

Čt.  

18.30  Dr.:   

 

Za + Josefa a Františku Nedavaškovy, jejich rodiče, Josefa Žáka, duše 

v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

Pá. 15.30  Új.: 

 

  18.30  Sl.: 

Za + manžela Antonína Jordána, syna Antonína,  

vnuka Davida, švagra a živou rodinu 

Za rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boží požehnání pro živou rodinu 

So.   

15.30  Lo.:  

18.30  Dr.: 

 

Za farníky 

Za + rodiče Prchlíkovy, vnuka Pavla, ochranu Panny Marie a Boží 

požehnání pro celou rodinu 

 

Ne   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

  

Za Ladislava Ambrůze, bratra Miroslava, dvoje rodiče, rodinu Černobilovu 

a dar zdraví pro živou rodinu 

Za + Marii a Františka Hlavenkovy, rodiče z obou stran, vnuka Michala, dar 

zdraví, Boží pomoc a ochranu PM pro živé rodiny 

 



  9.40  Új.: Za děti prvokomunikanty 

 

 


