
18. září 2022 

25. neděle v mezidobí 
 

So.    

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, 

Šenovskou 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. 

Za účastníky bohoslužeb v kapli a obyvatele Domova  

 
 

Svátky v týdnu: V pondělí sv. Januária, biskupa a mučedníka, v úterý sv. Ondřeje Pavla a 

druhů, mučedníků, ve středu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, ve čtvrtek sv. Mořice a 

druhů, mučedníků, v pátek sv. Pia z Pietrelciny, kněze. 

Ještě letos bychom rádi provedli omítky ve věži a opravu schodiště ke zvonům. Náklady na 

tyto práce budou asi 500 000,-- Kč. Obecní úřad v Újezdě daroval na tyto opravy 100 000,-- Kč. 

Všem zastupitelům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

Úklid kostela:  Újezd 15. skupina 

      Drnovice 9. skupina 

     Slopné 8. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:  Na úmysl dárce 

 

 

Út.  18.30  Dr.:   Za rodiče Húšťovy a Štěpáníkovy a jejich rodiče a dar zdraví pro jejich 

rodiny 

 

St.  15.30  Új.: 

 

 

18.30  Sl.: 

Za zemřelé rodiče Stružkovy, Jaroslava Martinku, prarodiče Stružkovy  

a Pikálkovy, ostatní zemřelé příbuzné a dar zdraví, Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

Za + manžela, jeho bratra, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou 

rodinu 

 

Čt. 18.30  Dr.:   Za + rodiče Františka a Andělu Raškovy, zetě Miroslava a celou + rodinu 

Raškovu, s prosbou k Panně Marii o ochranu rodiny 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za + Josefa Martinku, jeho sestru Marii a bratra Jana, jejich rodiče, zemřelá 

dítka, duše v očistci a Boží požehnání a ochranu pro živé rodiny. 

Za + Annu a Jana Pavelkovy, + syny a Boží požehnání pro živou rodinu  

 

So.  15.30  Lo.:  Na úmysl dárce 

 

Ne  

  7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

 

Za občany Loučky ke cti sv. Václava 

Za farníky 

Za Tomáše Jordána, duše v očistci, Boží ochranu  

pro živou rodinu 

Za živé a + Marie a Ludmily z Drnovic 

 

 

 

 


