
28. srpna 2022 

22. neděle v mezidobí 
 

So.   

15.30  Lo.:  

 

Za + Josefa Fojtíka, jeho rodiče, + rodiče Mikulovy, dar zdraví a Boží 

požehnání pro celou rodinu Fojtíkovu, Mikulovu a Tvarůžkovu. 

 

Ne.   7.00  Új.: 

   

  8.15  Sl.: 

   

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

Za + Josefa Hlavičku k 30. výročí úmrtí, jeho rodiče, Boženu Sochorovu, 

jejího syna Josefa, zetě a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. 

Za + Jindřicha Janoše, švagra Josefa, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží 

požehnání pro živé rodiny 

Za + Josefa a Marii Fojtů, + syny Stanislava, Miroslava a Josefa Fojtů,  

 + vnuka Tomáše, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

Za farníky 

 
 

Svátky v týdnu: Dnes sv. Augustina, biskupa a učitele církve, v pondělí památka Umučení 

sv. Jana Křtitele, ve čtvrtek sv. Jiljí, řeholníka, v sobotu sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele 

církve. 

Ve čtvrtek v 15.00 hodin bude z kostela v Újezdě pohřeb paní Marie Faldíkové z Újezda.  

Na tento týden připadá první pátek v září. Příležitost ke sv. zpovědi pro nemocné doma bude 

v pátek od 9.00 hodin. Prosím, abyste své staré a nemocné lidi opět přihlásili.  

Slopné: Odpoledne půl hodiny přede mší sv. – od 18.00 hodin, bude výstav Nejsvětější 

Svátosti k soukromé adoraci 

V sobotu 3.9.2022 ve Slavičíně uzavřou církevní sňatek Lukáš Fojtů Vysoké Pole 103 a 

Eliška Miškaříková Slavičín 122). 

Mše svatá za školní mládež na začátku školního roku bude až příští týden. Příležitost ke sv. 

zpovědi bude v pátek od půl třetí odpoledne.  

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

50,-- Kč. Ženy a děvčata, které uklízejí kostel, mají jeden kalendář zdarma, prosím všechny 

ženy, aby si jej vzali při úklidu své skupiny. 

Připomínám přihlášky do náboženství. Tiskopis odnikud nestahujte, ale vezměte si u mně. 

Děkuji.  

V sobotu 17. září bude děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Máme 

objednaný autobus. Prosím, abyste se přihlašovali v sakristii.  
 

Úklid kostela:  Újezd 12. skupina 

      Drnovice 6. skupina 

      Slopné 5. skupina 
 

 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.  

  6.30  Új.:  

 

Za zemřelé Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče a ochranu Panny Marie 

pro živou rodinu 

 

Út.   

18.30  Dr.:   

 

St.  17.30  Új.: 

 

 

18.30  Sl.: 

Za zemřelé rodiče Kozubíkovy, 2 syny, zetě, vnučku, Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie pro živou rodinu. 

Za nemocnou Vlastimilu Mikešovou, živou a + rodinu Mikešovu  

a Kolaříkovu 

Čt.  

18.30  Dr.:   

 

Za + rodiče Barcuchovy , + rodinu Smolkovu, + rodinu Libenskou, dar 

zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Na poděkování Pánu Bohu  za 50 let společného života,  Boží požehnání do 

dalších let a ochranu Pany Marie pro celou rodinu. 

Za Karla a Aloisii Šustkovy, zemřelé příbuzné a ochranu Boží pro živé 

rodiny 



So.   

15.30  Lo.:  

 

Za+ Jana Matějku a Boží ochranu pro živou rodinu 

Ne   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

 

  9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

Za farníky 

Za + Karla Mozgvu, tatínka, bratra, za + rodinu Bělaškovu a Váňovu a dar 

zdraví pro živou rodinu. 

Za školní mládež 

Za + rodiče Častulíkovy, syna, prarodiče, + rodinu Zámečníkovu a 

Zvonkovu, na poděkování za pomoc Boží pro živou rodinu 

 

 


