
20. listopadu  2022 

Slavnost Ježíše Krista, Krále 
34. neděle v mezidobí 

 

So.  15.30  Lo.:  Za + rodiče Martincovy, dceru Annu, dva zetě, Ladislava a Františka, 

rodinu Brachtlovu, Kadlecovu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 

Ne.  

  7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

  11.00  Dr.: 

 

Za + rodinu Mozgvovu, Balouchovu a Váňovu 

Za + Josefa Kozubíka, 2 bratry, 2 sestry a rodiče z obou stran 

Za + Karla Kuníčka (výroční mše sv.) 

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, za přijatá dobrodiní a živé 

rodiny 

 
 

 

Svátky v týdnu: V pondělí Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v úterý sv. Cecílie, panny a 

mučednice, ve středu sv. Klementa I., papeže a mučedníka, ve čtvrtek sv. Ondřeje a druhů, 

mučedníků, v pátek sv. Kateřiny Alexandrijské, mučednice. Příští neděli začíná nový církevní 

rok první nedělí adventní. 

Centrum pro rodinu zve na první setkání ročního programu pro manžele s názvem „k SOBĚ“. 

Zveme všechny manžele, rodiny i jednotlivce, kteří chtějí více prohloubit své vztahy. Tématem 

prvního setkání je identita muže a ženy. První setkání proběhne dnes v neděli 20.11. ve 14:30 

hodin na Pastoračním domě ve Valašských Kloboukách. 

Tento týden se bude zapisovat na mše sv. pro příští rok. V pondělí v Újezdě od 16.00 do 17.30 

na faře. V Drnovicích v úterý od 18.15 do 19.00 hodin a ve Slopném ve středu po mši sv. do 

19,00 hodin. Výroční za zemřelé – rok po úmrtí mám poznamenané, stačí je jen potvrdit do půl 

prosince. Ostatní společné a výroční mše sv.je třeba objednat co nejdříve. Přihlášky na přípravu 

k biřmování je třeba mi odevzdat do příští neděle.  

Obec Loučka darovala ze svého letošního rozpočtu 100 000,-- Kč. Z toho byly za 20 000,-- 

pořízeny nové plachty na oltáře a 80 000,-- použito na opravu vnitřku věže a schodiště. Všem 

zastupitelům a občanům upřímné Pán Bůh zaplať.  
 

Úklid kostela:  Újezd 8. skupina 

      Drnovice 5. skupina 

     Slopné 3. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:  Za farníky 

 

 

Út.  17.30  Dr.:   Za + rodiče Emilii a Josefa Machučovy, syna Miroslava s prosbou k PM o 

ochranu živé rodiny. 

 

St.  15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za rodiče Františka a Annu Častulíkovy, jejich zemřelé sourozence, zetě 

Josefa Belžíka, dar zdraví a ochranu PM pro živou rodinu 

Za + Stanislava Číčelu, jeho maminku Helenu, rodiče Číčelovy, Urbaníkovy 

a  duše v očistci 

Čt.  

17.30  Dr.:   

 

Za + Františka Zichu, rodiče z obou stran, zetě Jaroslava, bratry, švagrové, 

Jana Čokavce a Boží požehnání a ochranu PM pro živé rodiny 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

 

18.30  Sl.: 

Za rodiče Jana a Marii Machů, syna, zetě, rodiče z obou stran, dar zdraví a 

Boží požehnání pro živou rodinu 

Za + Anastázii Trčkovu, rodiče, sourozence a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

So.   

15.30  Lo.:  
 

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní za 75 let života. 

Ne   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

Za + Jarmilu Pláškovu (výroční mše sv.) 

Za + Marii Balouchovu (výroční mše svatá) 

 



11.00  Dr.: Za farníky 

 

 


