
2. října 2022 

27. neděle v mezidobí 
 

So.   

15.30  Lo.:  

 

Za + rodiče Novosádovy, dceru Marii, rodiče Boráňovy a dar zdraví pro živou 

rodinu  

Ne.  

  7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 11.00  Dr.: 

 

Za + Stanislava Hlavicu (Výroční mše sv.) 

Za farníky 

Za + Stanislavu Semelovu (výroční mše sv.) 

Za + Františku Kopřivovu (výroční mše sv.) 

 
 

Svátky v týdnu: Dnes sv. andělů strážných, v úterý sv. Františka z Assisi, řeholníka, ve 

čtvrtek sv. Bruna, kněze, v pátek Panny Marie Růžencové, příští neděli sv. Dionýsia a druhů, 

mučedníků. 

Ve středu v 10.00 hodin dopoledne bude v DD v Loučce děkovná mše sv. ke cti sv. Václava 

za všechny zaměstnance a obyvatele Domova pro seniory. 

V sobotu v 18.00 hodin bude ve farním kostele Večer chval s obvyklým pořadem: Mše sv., 

adorace, chvály, možnost sv. zpovědi.  

Blíží se listopad a vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Prosím příbuzné zemřelých za 

uplynulý rok, pokud mají jejich fotografie, aby je zapůjčili. 

Ve dnech 9.-13. listopadu bude v naší farnosti pomisijní duchovní obnova. Prosím, abyste na 

tento víkend neplánovali žádné cesty, výlety, ani poutě a zúčastnili se této víkendové duchovní 

obnovy. Pozvánky všichni obdrží ve farním listě, nebo zde v kostele. Újezd – měsíčník. 
 

Úklid kostela:  Újezd 1. skupina 

      Drnovice 11. skupina 

     Slopné 10. skupina 
 

 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po. 
 

  6.30  Új.:  

 

  

Út.  18.30  Dr.:   Za + rodiče Andělu a Františka Matoškovy, rodiče z obou stran, Ludvíka 

Trchalíka, Josefa Marconě, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny 

St.   

10.00  Lo.: 

 

17.30  Új.: 

  18.30  Sl.: 

 

Ke cti sv. Václava za zaměstnance a obyvatele Domova pro seniory 

 

Za Josefa Drgu, rodiče Drgovy, Slavíčkovy, Josefa Ďulíka a živou rodinu 

Čt. 18.30  Dr.:    

 

Pá.  

15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

 

Za zemřelou Renatku Maliňákovu, rodiče Maliňákovy, Hasoňovy, duše v 

očistci a pomoc Ducha svatého pro živou rodinu. 

Za + Pavla Heinze, rodiče, bratry a Boží požehnání pro živou rodinu 

Heinzovu a Vaňkovu. 

 

So.  15.30  Lo.:  Za farníky 

Ne  

  7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 11.00  Dr.: 

 

Za živé i + členy živého růžence z Vys. Pole 

Za živé i + členy živého růžence ze Slopného 

Za živé i + členy živého růžence z Újezda 

Za živé i + členy živého růžence z Drnovic 

 

 

 

 


