
31. července 2022 

18. neděle v mezidobí 
 

So.   

15.30  Lo.:  

 

Na dobrý úmysl 

Ne.  

 7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40 Új.: 

 

11.00  Dr.: 

 15.00  Fr.:   

 

Za + rodiče Kořenkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. 

Za + Jaromíru Münsterovu (výroční mše sv.) 

Za + Aleše Pavelku, + Jaroslava Pešáka, rodiče Pavelkovy z Újezda, rodiče 

Peškovy z Nevšové, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

Za farníky 

Za poutníky 

 
 

Dnes odpoledne v 15.00 hodin bude u kapličky sv. Františka nad Újezdem mše sv. V případě 

silného a vytrvalého deště, bude mše sv. v 15.00 v kostele v Újezdě 

Svátky v týdnu: Dnes sv. Ignáce z Loyoly, kněze, v pondělí Sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a 

učitele církve, v úterý Panny Marie Královny andělů, ve čtvrtek sv. Jana Marie Vianneye, kněze, 

v pátek Panny Marie Sněžné, v sobotu svátek Proměnění Páně, příští neděli sv. Sixta II. a druhů 

mučedníků.  

V úterý v Drnovicích mše sv. nebude. Ve středu v 15.00 bude z kostela v Drnovicích pohřeb 

pana Františka Častulíka z Drnovic.  

Na tento týden připadá první pátek v měsíci srpnu. Svatá zpověď nemocných doma bude až 

příští týden v sobotu 13.08. 
 

Úklid kostela:  Újezd  8. skupina 

    Drnovice 2. skupina 

   Slopné 1. skupina 
 
 

 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:  Za + rodiče Pavelkovy, + dceru, syna, zetě a vnučku, + rodiče Králikovy, 

jejich zetě a dítě s prosbou o ochranu Boží pro živé rodiny. 

 

Út.    

St.  17.30  Új.: 

 

 

18.30  Sl.: 

Za + rodiče Machů, zetě Antonína, snachu Aničku, snachu Jarmilu, rodiče 

Polomíkovy, sourozence, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu a duše 

v očistci 

Za zemřelého manžela Vladimíra, rodinu Hlavicovu, Kolářovu a Jaroslava 

Chluda. Dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

Čt.  

18.30  Dr.:   

 

Za Františka Strušku, jeho rodiče, rodiče Fojtů a Boží požehnání pro živé 

rodiny 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za zemřelé rodiče Balouchovy, Buriánkovy, jejich rodiče, duše v očistci  

a dar zdraví a Božího požehnání pro celou živou rodinu. 

Za + rodiče Vaňkovy, + manželku a švagry 

So.   

15.30  Lo.:  

 

Za farníky 

Ne  

  7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

 

Za + manžele Kořenkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

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 Běloňovi, syna Františka, zetě Antonína, vnuky Tomáše  

a Vlastimila a celou živou rodinu 

 

 


