
12. června 2022 

11. neděle v mezidobí 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
 

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.: 

  

  9.40  Új.: 

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 

Za děti prvokomunikanty 
 

Svátky v týdnu: V pondělí sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, ve středu sv. Víta, 

mučedníka, ve čtvrtek je církevně zasvěcený svátek Těla a Krve Páně, příští neděli sv. Jana Nep. 

Neumanna, biskupa. 

Ve čtvrtek o slavnosti Božího Těla bude mše sv. v Újezdě v 15.30; v Drnovicích v 17.00 

hodin a ve Slopném v 18.30. 

Příští neděli po velké mši svaté bude průvod Božího Těla venku ke čtyřem oltářům. Protože 

nejen že se žádný z rodin v Újezdě nepřihlásil, že by si přípravu oltáře vzal a ještě jeden oltář 

připravovaly starší ženy, které už nemají sil, obracím se dnes na věřící rodiny v okolních 

vesnicích, zda by chybějící oltáře nepřipravili.  

Také příští týden bude v Drnovicích mše sv. s nedělní platností v sobotu večer v 18.30 

s nedělní platností. 

DD: V pátek. dopoledne bude příležitost ke svaté zpovědi.  
 

Úklid kostela:  Újezd  1. skupina 

    Drnovice 8. skupina 

   Slopné 8. skupina 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.  

  6.30  Új.:  

 

Za + rodinu Častulíkovu, syna Josefa, manželku Marii, dceru Marii, snachu 

Blanku a Boží požehnání pro živou rodinu 

 

 

Út.  18.30  Dr.:   Za + rodiče Annu a Františka Machů, syna, vnuka, zetě a celou zemřelou 

rodinu Machů. duše v očistci. 

 

St.  17.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za + rodiče Machů, jejich dcery Marii a Ludmilu, jejich manžely, vnuka 

Zdeňka, stařečky, Marii Ambrůzovu a dar zdraví pro živou rodinu 

Za Karla Kostku, rodiče Petrů, Kolaříkovy, duše v očistci a dar zdraví pro 

živou rodinu 

 

Čt. 15.30  Új.:  

 

17.00  Dr 

 

18.30  Sl.:   

Za + Marii Machů, zemřelé rodiče z obou stran, 

dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 

Za + rodiče Antonína a Marii Běloňovy, živou a zemřelou rodinu Běloňovu a 

Daňkovu, Boží požehnání pro živou rodinu 

Za + rodiče Váňovy, jejich vnuka, rodinu Strnadovu, ochranu a pomoc Boží 

pro živé rodiny 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

 

18.30  Sl.: 

Za + Aloise a Zdenku Buriánkovy, rodiče Buriánkovy, rodiče Kořenkovy, 

Františka Bartoše, Stanislava Buriánka, Boží pomoc a ochranu PM pro živou 

rodinu 

Za kněze, bohoslovce, řeholníky a řeholnice. 

 

So.  15.30  Lo.:  

 

18:30  Dr.: 

Za + rodiče Matulíkovy, Janíkovy, syna Antonína, Mirka, Františka, švagra 

Rudolfa, živou a + rodinu a duše v očistci  

  Za živou a + rodinu Machučovu 

 

Ne   7.00  Új.: 

 

Za zemřelé Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče, Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu 

 



  8.15  Sl.: 

   

  9.40  Új.: 

 

Za + Stanislava Hořáka (5.výročí úmrtí), rodiče z obou stran, tetu, Boží 

požehnání, dar zdraví pro živé rodiny a rodinu Plešovu 

Za + rodiče Machů, dva sourozence, tři děti, Josefa, Jana, SM Emanuelu  

a Boží požehnání pro celou živou rodinu Machů 

 


