
 

23. října 2022 

30. neděle v mezidobí 
 

Výročí posvěcení našeho farního kostela a světový den modliteb za misie 
 

 

 

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 Pačiorkovy, 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 

 
 

 

Svátky v týdnu: Dnes sv. Jana Kapistrána, kněze, v pondělí sv. Antonína Marie Klareta, 

biskupa, v pátek sv. Šimona Judy, apoštolů, v sobotu Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a 

mučednice.  

V úterý 25. října je v našem farním kostele adorační den. Je to den modliteb za křesťanské 

rodiny, kněžská povolání a za bohoslovce. Také stávající bohoslovci se v tento den modlí za 

farnost, ve které se koná adorační den. Svátost oltářní u nás bude vystavena od 12. do 18, hodin. 

Je třeba, aby po celou dobu výstavu byla v kostele služba. Prosím věřící, aby se zapsali do 

tabulky vystavené pod kůrem.  

Ve středu v 15.30 bude z kostela v Újezdě pohřeb pana Františka Andrýse z Loučky,  

Pouť chlapů na Hostýn se koná v termínu 19. - 20.11.2022. Přihlásit je možné do 12.11. přes 

elektronický formulář, který je k dispozici na webových stránkách www.poutchlapu.cz.. 

V naší farnosti budou letos v listopadu probíhat Misie. Před rokem při misiích bylo přislíbeno, 

že když se najde 26 rodin, je možné získat do farnosti Putovní sochu Panny Marie na jeden rok,  

která se bude postupně předávat dle přihlášených lidí Přihlásit se můžete na telefon 776 088 572 

nebo osobně: Kubíčková Anna, nebo v sakristii farního kostela. 
 

Úklid kostela:  Újezd 4. skupina 

      Drnovice 1. skupina 

     Slopné 13. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:    

Út.   

18.30  Dr.:   

ADORAČNÍ DEN V ÚJEZDĚ 

 

St.  17.30  Új.: 

 

  18.30  Sl.: 

Za + Františka a Jitku Machů, rodiče, švagry, duše v očistci a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Čt. 18.30  Dr.:   Za živou a + rodinu Častulíkovu a Vráblíkovu, + Marii Častulíkovu a Boží 

požehnání pro živou rodinu 

Pá. 15.30  Új.: 

 

18.30  Sl.: 

Za rodiče Polčákovy, Janošovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro 

živé rodiny. 

Za + manžela, rodiče Váňovy, Fiodorovy, sourozence, švagrovou Věru, 

s prosbou o ochranu PM pro živou rodinu  

So.   

15.30  Lo.:  

 

Za živou a + rodinu Matulíkovu 

Ne   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

 

  9.40  Új.: 

Za + Františku a Jana Kořenkovy, + syna Stanislava a jejich + rodiče, dar 

zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny 

Za Františka Váňu, jeho rodiče, Marii Ptáčkovu, ostatní zemřelé příbuzné a 

dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. 

Za + rodiče a prarodiče Slovákovy, duše v očistci a přímluvu Panny Marie 

 

http://www.poutchlapu.cz/


 

  11.00  Dr.: 

pro živou rodinu 

Za + rodinu Smolkovu, Obadalovu, Davida Smolka, dar zdraví, Boží 

požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

 

 

 


