
7. srpna 2022 

19. neděle v mezidobí 
 

So.   

15.30  Lo.:  

 

Za farníky 

 

Ne.   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

 

Za + Vladimíra Dubce, jeho otce, duše v očistci, pomoc a ochranu Panny Marie 

pro živé rodiny a dar zdraví pro nemocnou osobu. 

Za + rodiče Františku a Františka Frýželkovy, + tři syny, snachy a Boží ochranu 

pro živé rodiny 

Za +  rodiče Běloňovy, syna Františka, zetě Antonína, vnuky Tomáše  

a Vlastimila a celou živou rodinu 
 

Svátky v týdnu: Dnes sv. Sixta II. a druhů mučedníků, v pondělí sv. Dominika, kněze, 

v úterý sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy, ve středu sv. Vavřince, mučedníka, ve 

čtvrtek sv. Kláry, panny, v pátek sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, příští neděli sv. 

Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. 

Tento týden bude měsíční sv. zpověď nemocných a sice v DD v pátek od 8.30 a doma 

v sobotu od 9.00 hodin. Prosím, abyste je zase přihlásili. 

Příští neděli bude ve Slopném adorační den. Svátost oltářní bude vystavena od půl desáté do 

šesti hodin večer. Prosím, abyste se v sakristii přihlásili na službu. 
 

Úklid kostela:  Újezd  9. skupina 

    Drnovice 3. skupina 

   Slopné 2. skupina 
 
 

 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.  

  6.30  Új.:  

 

 

Na dobrý úmysl 

 

Út.   

18.30  Dr.:   

 

Za + rodinu Lukášovu, Bělaškovu , vnuka Dominika, dar zdraví a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

 

St.  17.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za + rodiče Matušincovy, jejich děti, 4 švagry, 2 zetě, švagrovou a dary Ducha 

Svatého pro živé rodiny 

Za + Rostislava Belžíka, Marii Belžíkovu a duše v očistci. 

 

Čt. 18.30  Dr.:   Za rodiče Kudelovy, syna Stanislava, za Boženu a Jarku Kudelovy, rodiče 

Tkadlecovy, Šašinkovy a živou rodinu 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za + Karla Hlavičku, syna Karla, dvoje rodiče, bratry, sestry, živou rodinu  

a duše v očistci. 

Za + rodiče Starovy, syna Karla, dcery Jaroslavu, Alenu a dar zdraví pro celou 

živou rodinu. 

. 

So.   

15.30  Lo.:  

 

Za farníky 

 

Ne  

  7.00  Új.: 

   

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

 

Za + rodiče Mozgvovy, jejich děti, rodiče Janáčovy, duše v očistci a Boží 

požehnání pro živou rodinu 

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Kónovu a Pulkrábkovu 

Za + Jana  a Hedviku Janošovi, dva + bratry, švagry. dar zdraví a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Za + rodiče Šulákovy, dceru, dva zetě, ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

 



 


