
17. července 2022 

16. neděle v mezidobí 
 

So.  15.30  Lo.:  Za + rodiče Kozubíkovy, dvě + dcery, syna a jeho manželku 

 

Ne.  7.00  Új.: 

 

 8.15  Sl.: 

 9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

Za Marii a Antonína Krajčovy, za jejich rodiče Kamenčákovy a jejich děti, za 

dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu. 

Za farníky 

Za + Pavla Dorušku, rodinu Doruškovu, Mozgvovu a duše v očistci 

Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního jubilea, s prosbou o další 

Boží pomoc, dar zdraví a ochranu PM pro živé rodiny 

 
 

Svátky v týdnu: Dnes bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží, ve čtvrtek sv. Vavřince z Brindisi, 

kněze a učitele církve a zároveň výročí posvěcení kostela v Drnovicích, v pátek sv. Marie 

Magdaleny, kajícnice, v sobou sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. 

V pátek odpoledne v 16.30 bude v kostele v Újezdě pohřební rozloučení s panem Liborem 

Hůštěm z Vysokého Pole. 

Příští neděli je oslava výročí posvěcení kostela v Drnovicích. Mše sv. v 11.00 hodin.  

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.  

V kostele jsou k rozebrání různé časopisy jako Listy Svatohostýnské a časopisy pro děti. 

Prosím, abyste si je rozebírali a vedli děti k tomu, aby využívaly prázdnin také ke čtení.  
 

Úklid kostela:  Újezd  6. skupina 

    Drnovice 13. skupina 

   Slopné 13. skupina 
 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:  

 

Na dobrý úmysl  

Út.  18.30  Dr.:   Za zemřelé rodiče Buličkovy, Zvonkovy z Lipiny, Marii a Josefa 

Častulikovy, Ladislava Fojtů a dar zdraví pro živé rodiny. 

 

St.  17.30  Új.: 

18.30  Sl.: 

Za rodiče Polomíkovy, tři dcery, vnuka a Boží ochranu pro živou rodinu. 

 

Čt. 18.30  Dr.:   Za + rodiče Stružkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za + Františka Hovězáka, dvoje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou 

rodinu 

Za + rodiče Kozubíkovy, syny Aloise a Vladimíra, živou a + rodinu 

 

So.  15.30  Lo.:  Za + Libora Starého a Boží požehnání pro živou rodinu 

Ne  

  7.00  Új.: 

   

  8.15  Sl.: 

 

 

  9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

 

Za + Annu a Josefa Barcůchovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea  

s prosbou o Boží požehnání a Dary Ducha svatého pro rodinu Řehákovu, 

Roubalíkovu a ostatní příbuzné a známé 

Za + Pavla Jála  (výroční mše sv.) 

Za + Annu a Otakara Hříbkovy, + rodinu Ptáčkovu. 

 

 

 


