
18. prosince  2022 

Čtvrtá neděle adventní 
 

So.   15.30  Lo.:  Za farníky 

Ne.  

  7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

 

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 pro živou rodinu 

Za zemřelého syna Davida Smolka k nedožitým 30 narozeninám a dar 

zdraví pro živou rodinu 
 

 

Dnes odpoledne o půl čtvrté bude v kostele v Újezdě vánoční koncert velké scholy. 

Podrobnosti na nástěnce kostela.  

Svátky v týdnu: Ve středu sv. Petra Kanísia, kněze a učitele církve, v pátek sv. Jana 

Kentského, kněze, v sobotu Svatvečer Narození Páně – štědrý den, příští neděli slavnost 

Narození Páně, Hod Boží vánoční.  

V úterý ve 13.30 bude z kostela ve Slopném pohřeb pana Jaroslava Soukupa ze Slopného. 

Tentýž den v 16.30 bude v kostele v Drnovicích pohřební rozloučení s paní Marií Polčákovou, 

rodačkou z Drnovic. Mše sv. v úterý v Drnovicích nebude. Ve středu bude mše sv. v Újezdě 

přesunuta na čtvrtek v 17.30. V pátek nebude mše sv. ve Slopném.  

V úterý v 16.30 bude v kostele v Újezdě koncert žáků naší školy pro veřejnost. Repríza bude ve 

středu v 10.00 hodin. V pátek bude příležitost ke sv. zpovědi od 14.00 hodin, případně i po mši 

svaté.  

Na Štědrý den bude v Drnovicích v 15.00 hod. pro děti, večer v 19.30; v Új.: 21.00 a Sl. 22.30 

hodin. O Hodu Božím budou bohoslužby jako v neděli. Při všech mších svatých bude sbírka na 

vytápění našich kostelů. 

Ještě máme několik stolních kalendářů, pokud má někdo zájem. Slopné 5 velkých. 
 

Úklid kostela:  Újezd 12. skupina 

      Drnovice 9. skupina 

     Slopné 7. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.  

17.30  Új.:  

 

Za zemřelé rodiče Marii a Františka Bartošovy, jejich rodiče z obou stran, 

sourozence, švagry a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

 

 

Út.  13.30  Sl.:  

15.30  Dr.:   

  Pohřební mše sv.  

  Rozloučení pohřební s Marií Polčákovou 

St.    17.30  Sl.: Za + Boženu a Jana Machů, jejich rodiče, sourozence,  živou a + rodinu 

Machů, Šimonů, Ondrůškovu a duše v očistci. 

Čt. 16.30  Dr.:   

17.30  Új.:  

Za + Vadima Zavialova, dobrodince kostela 

Za + rodinu Černobilovu, Machů, dar zdraví a Boží požehnání pro živé 

rodiny  

Pá.  

15.30  Új.: 

 

 

Za rodiče Malotovy syny rodiče Šeligovy dar zdraví a Boží požehnání pro 

živé rodiny 

 

So.  15.00  Dr.: 

19.30  Dr.:  

 

21.00  Új.:  

 

22.30  Sl.: 

Mše sv. pro děti. Otvírání Betléma 

Za + rodiče Stružkovy, sestru, bratra, synovce, rodiče Velískovy, ochranu a 

pomoc PM, Boží požehnání pro živé rodiny a duše v očistci 

Za + rodiče Slovákovy, Šůstkovy, duše v očistci  

a Boží požehnání pro živé rodiny 

Za kněze, řeholníky a řeholnice a nová duchovní povolání. 

 

Ne   7.00  Új.: Za + Hedviku Janošovu (výroční mše sv.)   



  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

 14.30  Lo.: 

Za farníky 

Za + rodiče Machů, syna Josefa, Ladislava, švagra Zdeňka, nemocnou 

osobu a Boží požehnání pro živé rodiny Machů a Pavelkovu 

Za dobrodince 

Za pomoc a ochranu Boží pro všechny obyvatele domova, lásku a sílu pro 

ty, kdo se o ně starají 

 


