
6. listopadu  2022 

32. neděle v mezidobí 
 

So.  
 

  15.30  Lo.: 

  18.00  Új.:   

 

Za farníky 

Večer chval 
 

 

Ne.     7.00  Új.: 

 

    8.15  Sl.: 

    

    9.40  Új.: 

 

  11.00  Dr.: 

  Za + rodiče Ovesné, Okaté, ostatní + příbuzenstvo a Boží požehnání pro 

  živé  rodiny. 

Za + Stanislava Bližňáka, jeho otce, bratra, za Jana Václavíka, jeho syna a 

všechny ostatní + příbuzné ,Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu  

Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče, zetě Jaroslava a Boží 

požehnání pro živé rodiny 

Za + rodiče Stružkovy, jejich děti, 2 vnuky, vnučku, 3 zetě, za živou a + 

rodinu Stružkovu a Ročákovu, za duše v očistci, na které z rodiny nikdo 

nepamatuje 
 

 

Dnes odpoledne ve 13.30 bude dušičková pobožnost na hřbitově v Újezdě; v Drnovicích ve 

12.00 po mši sv.  

Svátky v týdnu: ve středu Posvěcení lateránské baziliky v Římě, ve čtvrtek sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve, v pátek sv. Martina Tourského, biskupa, v sobotu sv. Josafata biskupa a 

mučedníka, příští neděli sv. Anežky České, patronky drnovského kostela.  

Ve středu v 18.00 hodin začne duchovní obnova po misiích. Podrobnosti jsou v programu, 

který je v každém listopadovém měsíčníku farnosti. Kdo měsíčník neodebírá, bude ho mít pod 

kůrem.  

 Také začneme s přípravou na první svaté přijímání. Děti, které mi odevzdaly v pořádku aršíky, 

pozvu na první setkání ve druhém nebo třetím týdnu v listopadu.  

V sobotu v 11.00 hodin bude z farního kostela v Újezdě pohřeb paní Františky Mozgvové 

z Újezdu. Jak jsme v minulosti oznámili 

Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar při dnešní sbírce na Charitu.  
 

Úklid kostela:  Újezd 6. skupina 

      Drnovice 3. skupina 

     Slopné 1. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:    

Út.  17.30  Dr.:   Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče z obou stran, syna, 2 dcery, 2 zetě, 2 

snachy, vnuka Josefa, rodinu Fojtíkovu, Pavelkovu, Hořčicovu, Obadalovu a 

Boží požehnání pro celou živou rodinu 

St.  18.00  Új.: 

 

18.00  Dr.: 

  18.00  Sl.: 

Za + rodiče Ovesné, Okaté, ostatní + příbuzenstvo  

a Boží požehnání pro živé rodiny 

Mše sv.  

Za Emila Šustka, rodinu Petrovskou, Hlavičkovu, duše v očistci a dar zdraví 

pro živou rodinu 

Čt. 18.00  Dr.:   

 

 

16.00   Új.:  

18.00   Sl.:  

Za + rodiče Florešovy, 2 syny, snachu, zetě a celou + rodinu Zichovu, 

ochranu Panny Marie a požehnání pro živé rodiny 

Mše sv. za děti farnosti 

Mše sv. za ty, kteří se začnou připravovat na biřmování 

Pá.   9.00  Lo.:  

18.00  Új.: 

 

 

18.00  Sl.: 

Mše sv. v Loučce 

Za + rodiče Drábkovy, jejich + rodiče z obou stran, + Vladimíra Zichu, dceru 

Leničku, zetě Jiřího, rodiče Zichovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

Za živou a + rodinu Kozubíkovu, Kovaříkovu, Novákovu, Lauterbachovu a 

Rostislava Janotu. 

So.    8.00  Sl.:  

14.00  Új.:  

Mše sv.  

Mše sv. pro děti 



15.30  Lo.:  

18.00  Új.: 

18.00  Dr.:  

Za farníky 

Mše sv. ke cti Panny Marie 

Mše sv. 

Ne   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

  11.00  Dr.: 

Za Annu, Ludmilu, dva Josefy Manovy, duše v očistci, dar zdraví, Boží 

pomoc a ochranu pro rodinu Hlavičkovu, Pochylou, Trčkovu a Machů 

Za + Anastázii a Josefa Hlavenkovy, rodiče z obou stran a rodinu Strnadovu 

Za + Annu Andrýsovu (výroční mše sv.) 

Za živé i + členy dechové hudby Drnovjanka 

 

 

 


