
19. června 2022 

12. neděle v mezidobí 
 

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.: 

 

  8.15  Sl.: 

   

  9.40  Új.: 

 

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

Panny Marie pro živou rodinu 

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 
 

Svátky v týdnu: Dnes sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa, v úterý sv. Aloise, řeholníka, 

ve středu sv. Jana Fischera a Tomáše Mora, mučedníků a sv. Paulina Nolanského, biskupa, ve 

čtvrtek slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v pátek slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 

v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 

Příští neděli bude na Ploštině mše sv. v 11. hodin. Na Ploštině jsou ztížené podmínky, 

probíhají tam stavební práce, avšak pouť je naplánována a oznámena do okolí, proto mše sv. na 

Ploštině bude. Z toho důvodu také příští týden bude v Drnovicích mše sv. s nedělní platností 

v sobotu večer v 18.30. 
 

Úklid kostela:  Újezd  2. skupina 

    Drnovice 9. skupina 

   Slopné 9. skupina 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po. 
 

  6.30  Új.:  
 

Za farníky  

Út.  
 

 18.30  Dr.:   
 

Na dobrý úmysl 
 

 

St.  17.30  Új.: 

 

 18.30  Sl.: 

Za + prarodiče Rodeovy, Josefa Švarce, rodinu Jemelkovu a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Za + rodiče Kozubíkovy, syny Aloise a Vladimíra, 

živou a + rodinu 

Čt.  

 18.30  Dr.:   

 

Za + rodiče Josefa a Emílii Machů, duše v očistci, dar zdraví a Boží 

požehnání pro živé rodiny 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

  18.30  Sl.: 

Za + rodiče Šimákovy, Tománkovy, jejich sourozence, Boží požehnání  

a ochranu PM pro živou rodinu 

Za + Františka Malotu, 2 bratry, švagra, švagrovou, rodiče z obou stran, dar 

zdraví a ochranu PM pro živou rodinu 

 

So.  15.30  Lo.:  

 

 18:30  Dr.: 

Za + Josefa Vaculu, + rodiče z obou stran, duše v očistci, pomoc Boží  

a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

Za +Josefa Bodláka, rodiče z obou stran, duše  

v očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. 

 

Ne  7.00  Új.: 

   

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

  

 

11.00  Pl.: 

Za + Vladislava Ambruze, + rodiče Ambruzovy, Vaňkovy, jejich děti, duše 

v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny 

Za + rodiče Mlýnkovy, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živé rodiny 

Za + Františka Běhunčíka, jeho dceru Janu, rodiče z obou stran a ostatní 

zemřelé příbuzné, na poděkování za dožitých 94 let života, s prosbou k 

Panně Marii o pomoc do dalších let života a celou živou rodinu. 

Za oběti Ploštiny a jejich živé i + příbuzné 

 

 
 


