
9. října 2022 

28. neděle v mezidobí 
 

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 

 
 

 

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

maminek a babiček. Přijďte všechny, kterým záleží na náboženské výchově vašich dětí a 

vnoučat. 

Svátky v týdnu: Dnes sv. Dionýsia a druhů, mučedníků, úterý sv. Jana XXIII., papeže, ve 

středu sv. Radima, biskupa, v pátek sv. Kalista I., papeže a mučedníka, v sobotu sv. Terezie 

z Avily, panny a učitelky církve, příští neděli sv. Hedviky a sv. Markéty Marie Alacoque, 

řeholnic. 

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. Můžete je přinést po mši sv. do 

sakristie, nebo na faře vhodit do poštovní schránky, samozřejmě řádně podepsané. 

Přivezli mi ze Svatého Hostýna stolní kalendáře, Kdo by měl zájem, tak jsou volně ke 

koupení v sakristii.  
 

Úklid kostela:  Újezd 2. skupina 

      Drnovice 12. skupina 

     Slopné 11. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:  

 

  

Út.  18.30  Dr.:   Za rodiče Annu a Miroslava Opravilovy, prarodiče, tetu Ludmilu a strýce 

Josefa a tetu Julianu a Boží pomoc pro živou rodinu 

 

St.  17.30  Új.: 

 

  18.30  Sl.: 

Za Františka Polčáka, manželku, zetě Pavla, snachu Janu, rodiče z obou stran  

a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny. 

Za kněze, řeholníky a řeholnice, jejich rodiny a duše v očistci 

 

Čt. 18.30  Dr.:   Za Josefa Janoše, rodiče Janošovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

16.30  Sl.: 

Za + Josefa a Amálii Buriánkovy, syny Stanislava a Josefa, Františka 

Buriánka, rodiče Buriánkovy, Bližňákovy, Boží pomoc a ochranu PM 

Za + rodiče Plškovy, neteř Petru a dar zdraví pro živou rodinu 

 

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 Loučky 

Za + Marii Machů (výroční mše svatá) 

Ke cti sv. Huberta za živé i + členy mysliveckého spolku z Újezda, Loučky  

a Vysokého Pole 

Za celou zemřelou rodinu Častulíkovu a duše v očistci 

 



 

 


