
14. srpna 2022 

20. neděle v mezidobí 
 

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 
 

Dnes je ve Slopném adorační den. Svátost oltářní bude vystavená po mši sv. do 18.00 hodin. 

V 18.00 hodin bude slavnostní zakončení a svátostné požehnání. 

Svátky v týdnu: Dnes sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. Zítra v pondělí je církevně 

zasvěcený svátek Nanebevzetí Panny Marie, v úterý sv. Rocha a sv. Štěpána, vyznavačů, v pátek 

sv. Jana Eudese, kněze, v sobotu sv. Bernarda, opata, příští neděli sv, Pia X., papeže. 

V pondělí o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie budou mše sv. v Újezdě v 15.30, v 

 Drnovicích v 17.00 a ve Slopném v 18.30 hodin. 

Dne 20. 8. chtějí uzavřít církevní manželství ve Valašských Kloboukách pan František Heinz 

ze Slopného a sl. Terezie Mierná z Lačnova. 

Příští neděli bude ve Slopném oslava svátku patrona kostela sv. Rocha. Mše sv. bude v 11.00 

hodin. Z toho důvodu bude mše sv. v Drnovicích již v 8.15.  

Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar při dnešní sbírce na opravy kostelů. Letos 

bychom rádi opravili schodiště ve věži v Újezdě.  

Padesátníci ze Slopného darovali na potřeby kostela 5.200,-- Kč. Všem dárcům upřímné  Pán 

Bůh zaplať. 

V sakristii je k dostání stolní kalendář svatohostýnský na příští rok. Cena pro naše farníky je 

50,-- Kč. Ženy a děvčata, které uklízejí kostel, mají jeden kalendář zdarma, který si vezmou při 

úklidu. 
 

Úklid kostela: Újezd  10. skupina 

    Drnovice 4. skupina 

   Slopné 3. skupina 
 

 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po. 15.30  Új.: 

 

 

17.00  Dr.:  

   

 18.30  Sl.: 

Za zemřelé rodiče Macíkovy, dceru Jarmilu, syna Vojtěcha, za zemřelé 

rodiče Slovákovy, jejich děti, vnučku Barboru a Boží ochranu pro živou 

rodinu. 

Za + rodiče Ovesné, + dceru, dva syny, zetě, + rodnu, duše v Očistci a Boží 

požehnání pro živou rodinu 

Za + Františka Pavelku, k jeho 25.výročí úmrtí, za jeho + manželku Marii,  

za všechny zesnulé příbuzné a živé rodiny s prosbou o Boží ochranu a dary 

Ducha svatého 

 

Út.   

18.30  Dr.:   

 

Za Miroslava Machuču, jeho + rodiče  a duše v očistci. 

St.  17.30  Új.: 

   

18.30  Sl.: 

Za + Františka a Andělu Tomšů, rodinu Tomšů, Frýželkovu, dar zdraví  

a Boží ochranu pro živé rodiny 

Čt. 18.30  Dr.:   Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní pro rodinu Machů 

Pá. 15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za + rodiče Měřičkovy, syna Františka, dar zdraví a Boží požehnání pro živé 

rodiny 

Za + rodiče Chmelovy, 2 syny, 2 zetě, snachu, vnuka, vnučku Irenku, duše 

v očistci, zemřelé příbuzenstvo a živou rodinu 

So.  15.30  Lo.:  Za + Jiřího Mikuláška, rodiče, sourozence, stařečky, duše v očistci, Boží 

ochranu a přímluvu Panny Marie pro celou živou rodinu 



Ne   7.00  Új.: 

   

  8.15  Dr.: 

   

  9.40  Új.: 

 11.00  Sl.: 

Za + SM Rozinu, Lukrecii, Jonilu, řeholníky a řeholnice, kněze, papeže 

Františka a ochranu PM 

Za + Jana Machů, zetě, rodiče z obou stran, manžele Svobodovy a ochranu 

PM pro celou živou rodinu 

Za farníky 

Za živé a + šedesátníky ze Slopného 

 

 


