
 

16. října 2022 

29. 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 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 
 

 

Svátky v týdnu: Dnes sv. Hedviky a sv. Markéty Marie Alacoque, řeholnic, v pondělí sv. 

Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v úterý sv. Lukáše, evangelisty, ve středu sv. Jana, 

Izáka a druhů, mučedníků a sv. Pavla od Kříže, kněze, v pátek blahoslaveného Karla 

Rakouského, vyznavače, v sobotu sv. Jana Pavla II., papeže, příští neděli sv. Jana Kapistrána, 

kněze. 

Ve čtvrtek v 15.30 bude z kostela v Újezdě pohřeb paní Lidmily Pavelkové z Loučky.  

V pátek večer od 20.00 do 22.00 hodin bude ve farním kostele výstav Nejsvětější svátosti pro 

soukromou adoraci. DD – sv. zpověď až 11. listopadu. 

Sbírka minulý týden ve Slopném činila 6.592,--. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Máme 

ještě svatohostýnské stolní kalendáře, Kdo by měl zájem, tak jsou volně ke koupení v sakristii.  

Příští neděli bude světový den modliteb za misie a bude sbírka na misie a misionáře. 
 

Úklid kostela:  Újezd 3. skupina 

      Drnovice 13. skupina 

     Slopné 12. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:    

Út.  18.30  Dr.:    

St.  17.30  Új.: 

  18.30  Sl.: 

Za živé a zemřelé členy rodiny Machů, Váňovy, Svatoňovy a Hlubinovy 

Za + rodiče Janošovy, tři syny, dvě snachy, zetě, + rodiče Michalčíkovy,  

syna a dary Ducha Svatého pro živé rodiny. 

 

Čt. 18.30  Dr.:    

Pá. 15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za + Martina Holého, rodiče z obou stran, bratra Vladimíra, Danušku 

Krškovu, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu PM pro živou rodinu 

Za + Marii Lagovou a Františka Černíka 

 

So.  15.30  Lo.:  Za + Josefa Nedavašku, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živé 

rodiny 

Ne  

  7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

  

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

 

Za rodiče Počiorkovy, syna Pavla, dceru Jaroslavu, pravnuka Tomáška  

a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu. 

Za + sourozence a rodiče Machů, prarodiče, příbuzné doma i v cizině  

a + rodiče Trunkátovy 

Na poděkování za dary a Boží milosti, dar zdraví, dary Ducha svatého, Boží 

požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  

Za farníky 

 

 

 

 


