
11. prosince  2022 

Třetí neděle adventní 
 

So.  
 

  15.30 Lo.:  
 

Za farníky 
 

Ne.   7.00  Új.: 

   

  8.15  Sl.: 

   

  9.40  Új.: 

 

 11.00  Dr.: 

Za zemřelé rodiče Kořenkovy a Ludíkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro 

živou rodinu. 

Za + Josefa Kováře, rodiče z obou stran, rodiče Bartošovy, dar zdraví a 

Boží požehnání pro celou rodinu 

Za + Vladimíra Kráčalíka u příležitosti nedožitých 90. let, rodiče z obou 

stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu. 

Za + Josefa Štěpaníka, manželku Marii, jejich zetě Pavla a Boží požehnání 

pro živou rodinu. 
 

 

 

Svátky v týdnu: Dnes sv. Damasa I., papeže, V pondělí Panny Marie Quadalupské, v úterý sv. 

Lucie, panny a mučednice, ve středu sv. Jana od Kříže, kněze.  

Dnes odpoledne v 16.00 hodin bude v Drnovicích v kostele koncert žáků ZUŠ. 

Pro děti a rodiče v Uj.: Mnozí z vás se zapojili do adventní aktivity Cesta za Ježíšem a je to 

jistě chvályhodné. Každou neděli adventní tady máme připraveny nové úkoly, dnes již třetí. 

Chceme vás povzbudit k vytrvalosti v plnění úkolů, abychom se nejen o Vánocích mohli těšit z 

plodů této činnosti. Tak si nezapomeňte po mši sv. vzít nový lístek. 

V pátek odpoledne od půl druhé do čtyř hodin příležitost k vánoční sv. zpovědi za účasti 

cizích zpovědníků. 

   V sobotu 17.12. ve čtyři hodiny odpoledne jsou pozvány rodiny s dětmi na lampionový průvod 

ke kapli Panny Marie Vysocké. Začátek je v 16.00 hodin u Envicentra. Prosíme, aby si rodiny s 

sebou vzaly lampiony nebo lucerničky, svíčky či prskavky. 

Cestou nás bude doprovázet újezdská schóla, se kterou si společně zazpíváme. U kapličky bude 

na děti čekat malé překvapení. 

   Od tohoto týdne bude v Drnovicích bývat v zimním období na zkoušku mše sv. ve všední 

dny Út a Čt. v 16.30 hodin. 

   Aktualizace kalendáře mší sv. na příští rok bude až po patnáctém prosinci. Mám v počítači 

nevyřízených objednávek asi třicet. Proto mne neurgujte, že jsem Vám neodpověděl. Děkuji. 
 

Úklid kostela:  Újezd 11. skupina 

      Drnovice 8. skupina 

     Slopné 6. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.  

  6.30  Új.:  

 

Za + Marii a Aloise Barcůchovy + rodiče Drábkovi, jejich + rodiče a ochranu 

Boží pro živou rodinu 

 

Út.  
 

16.30  Dr.:    

 

St.  15.30  Új.: 

 

  17.30  Sl.: 

Za zemřelého Josefa Pomykala, manžele Andrysovy a Boží požehnání pro 

živou rodinu. 

 

Čt. 
 

16.30  Dr.:    

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za + Jana a Ludmilu Václavíkovy, Zdenku Vávrovu, dar zdraví a Boží 

požehnání pro živou rodinu Václavíkovu a Vávrovu 

Na dobrý úmysl 

So.   

15.30  Lo.:  

 

Za farníky 

Ne  

  7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

Za +  Marii a Oldřicha Martinkovy, rodinu Čvandovu a Benešovu, duše  

v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu. 

Za živou a + rodinu Kozubíkovu a Kuželovu   

Za Miroslava a Vlastu Struškovi, jejich rodiče, dar zdraví a Boží požehnání 

 



 

11.00  Dr.: 

pro živou rodinu 

Za zemřelého syna Davida Smolka k nedožitým 30 narozeninám a dar zdraví 

pro živou rodinu 

 

 


