
4. září 2022 

23. neděle v mezidobí 
 

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 školní mládež 

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

zdraví pro živou rodinu. 

Za + Marii a Jana Jordánovy, sestru Belarmínu, s prosbou ochranu a pomoc 

Boží pro živou rodin 

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

Zvonkovu a na poděkování a pomoc Boží pro živou rodinu 
 

Dnes odpoledne o půl druhé bude ve farním kostele v Újezdě modlitební společenství 

maminek a babiček. 

Svátky v týdnu: V pondělí sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice, ve středu sv. Melichara 

Grodeckého, kněze a mučedníka, ve čtvrtek svátek Narození Panny Marie, v pátek sv. Petra 

Klavera, kněze, v sobotu Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka.  

Ve čtvrtek bude v Drnovicích vystavená Nejsvětější svátost od 16.00 hodin do mše svaté, 

která je v 18.30. 

Příští neděli je pouť ve Vysokém Poli. Mše sv. bude v 11. hodin. V Drnovicích bude z toho 

důvodu mše sv. s nedělní platností v sobotu v 18.30 

Minulou neděli bylo setkání členů pastorační rady. Řešil se problém ministrantů ve farním 

kostele. Padly návrhy, že chlapci za ministrování ve všední dny se  mají odměňovat ne jednou za 

půl roku, ale hned po mši svaté. Samozřejmě musejí se chlapci za ministranty přihlásit, sestavit 

skukpinky po dvou nebo čtyřech, naučit se vše potřebné k této službě a také spolehlivě chodit. 

Zde hodně záleží na rodičích, k čemu je vychovávají. Jedná se hlavně o farní kostel, ale stejný 

pořádek by se měl zavést i ve Slopném a v Drnovicích.  

Dále jsme jednali, že bude třeba zřídit ve farním kostele pořádnou funkci kostelníka, nebo 

kostelnice. Podrobnosti jsou ve farním měsíčníku. Tato funkce je v mnohých farnostech placená 

jako poloviční, nebo celý úvazek, podle dohody a potřeby. Mohlo by to tak být i u nás, pokud by 

se vhodný člověk našel. V některých farnostech je kostelníků více a střídají se.  Stávající situace 

bude neúnosná. Jsme opravdu farnost bez budoucnosti? Zájemci o tyto funkce prosím, aby se 

hlásili u mne. Děkuji. 

Připomínám přihlášky do náboženství. Je možné je doručit ještě dnes, jinak nám asi spojí 

první třídu s nějakým jiným ročníkem, což bude dětem na škodu. 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 13. skupina 

      Drnovice 7. skupina 

     Slopné 6. skupina 
 

 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:  Za farníky  

Út.  18.30  Dr.:   Za + rodiče Machů, vnuka, pravnuka, rodiče Kostkovy, dceru, zetě, živou  

a + rodinu z obou stran 

St.  17.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za Stanislava Zvončáka, dceru Hanu, rodinu Zvončákovu, Martincovu,  

dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. 

Za zemřelé rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče, sourozence, duše v očistci  

a dar zdraví pro živé rodiny. 

Čt. 18.30  Dr.:   Za + manžela Antonína Machů, syna Milana, dar zdraví a Boží požehnání 

pro živé rodiny 

Pá. 15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za + rodiče Kuníčkovy a duše v očistci s prosbou k Nejsvětějšímu srdci 

Ježíše Krista o dar zdraví a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu. 

Za + Václava Zelenku, jeho syna, rodiče a celou živou rodinu Kozubíkovu  

a Zelenkovu 

So.  15.30  Lo.:  Za + Jaroslava Elšíka, dceru Danu, rodiče z obou stran, sourozence, duše v 



 

18.30  Dr.: 

očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

Za + rodiče Honkovy, prarodiče Honkovy, Bližňákovy, pomoc Boží  

a ochranu Panny Marie pro živé rodiny 

Ne   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

 

  9.40  Új.: 

 

11.00  VP.: 

Za manžele Marii a Josefa Machů, + rodiče a sourozence z obou stran,  

syna Zdenka, duše v očistci, Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu 

Za + Josefa Kuželu jeho rodiče, sestru, švagra, Josefa Kováře, rodiče 

Váňovy,  dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny 

Za + Miloslava Zvončáka, sestru, bratra, švagrovou, švagry, + rodiče a dar 

zdraví pro živé rodiny. 

Za farníky a poutníky 

 

 

Poslechněte si slovo otce biskupa Josefa Nuzíka: 
 

Milé sestry, milí bratři, 

jak dobře víte, po odchodu otce arcibiskupa Jana Graubnera na svatovojtěšský stolec do 

Prahy jsem byl 4. 7. 2022 zvolen sborem poradců (konzultorů) administrátorem olomoucké 

arcidiecéze. Tuto roli jsem přijal s vědomím své lidské nedostatečnosti a také proto, že diecéze 

nemůže zůstat bez dočasného správce. 

Nyní před námi stojí společný úkol: modlitbou provázet proces jmenování nového 

olomouckého arcibiskupa. Proto vás žádám, abyste v osobní modlitbě na tento úmysl 

pamatovali. Můžete použít modlitbu, jejíž text dostali k dispozici duchovní správci farností. 

Těším se na společné prožívání liturgického roku a slavností, které poskyt-nou příležitost k 

osobnímu setkání. 

Žehná 

+Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze 

 
Text modlitby máme na titulní straně našeho zářijového měsíčníku. 

 


