
11. září 2022 

24. neděle v mezidobí 
 

So.  15.30  Lo.:  

 

 18.30  Dr.: 

Za + Jaroslava Elšíka, dceru Danu, rodiče z obou stran, sourozence, duše  

v 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 
 

Svátky v týdnu: V pondělí Jména Panny Marie, v úterý sv. Jana Zlatoústého, biskupa a 

učitele církve, ve středu svátek Povýšení svatého Kříže , ve čtvrtek Panny Marie Bolestné, 

v pátek sv. Ludmily, mučednice, v sobotu sv. Kornélia a Cypriána, mučedníků a sv. Roberta 

Bellarmína, biskupa a učitele církve. 

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

tuto pouť odjede z Drnovic ve 14.00 hodin. Ještě nemáme naplněný autobus. Prosím, abyste se 

přihlásili dnes do večera, i telefonicky (od 15.00)  do 20.00 hodin..  
 

Úklid kostela:  Újezd 14. skupina 

      Drnovice 8. skupina 

     Slopné 7. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  

 

Po.  

  6.30  Új.:  

 

Za + Stanislava Drgu (Výroční mše sv.) 

 

Út.  18.30  Dr.:   Za + rodiče Tkadlecovy, rodiče z obou stran, rodinu Hnaníčkovu, švagry, 

duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny 

 

St.  17.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za + Marii a Stanislava Hlavičkovy, jejich rodiče, duše v očistci, dar zdraví  

a Boží požehnání pro živé rodiny 

Za rodiče Petrů, Pláškovy, vnuka Aleše, syna Karla a dary Ducha svatého  

pro živou rodinu 

 

Čt. 18.30  Pl.:   Mše sv. k Panně Marii na Ploštině 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za zemřelé rodiče Stružkovy, Hlavicovy, zemřelé prarodiče a ostatní 

příbuzné, duše v očistci a dar zdraví a Božího požehnání pro živou rodinu 

Za živou a + rodinu Šenovskou, Kozubíkovu, duše v oč., pomoc PM pro živé 

rodiny a nemocnou osobu 

 

So.   

  

 

Pouť za obnovu rodin na Velehradě Odjezd ve 14.00 z Drnovic 

Ne   7.00  Új.: 

   

  8.15  Sl.: 

 

 

  9.40  Új.: 

 

 11.00  Dr.: 

 

 14.30  Lo.:  

Za + rodiče Sucháčkovy, Chromíkovy, jejich zemřelé děti, duše v očistci  

a Boží požehnání pro živé rodiny  

Za + Františku a Antonína Máčalovi, + Josefa Bližňáka, jeho otce, Boží 

požehnání pro živou rodinu Máčalovu, Talašovu, Bližňákovu, Kozubíkovu  

a duše v očistci. 

Za + Vladimíra Kráčalíka, rodiče z obou stran, + sourozence, s prosbou o dar 

zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. 

Za živou a + rodinu Bělonovu, Zichovu a Raškovu  

a oběti Ploštiny. 

Mše svatá 

 

 


