
25. prosince  2022 

Slavnost Narození Páně 

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 
 

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.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

 14.30  Lo.: 

Za + Hedviku Janošovu (výroční mše sv.)  

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 

 

Svátky v týdnu: Dnes Slavnost Narození Páně, zítra v pondělí sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka, 

v úterý sv. Jana, apoštola a evangelisty, ve středu sv. Mláďátek, mučedníků, v pátek svátek Svaté Rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa, v sobotu sv. Silvestra I., papeže, příští neděli slavnost Matky Boží Panny Marie., 

Dnes o Hodu Božím bude ještě mše sv. odpoledne o půl třetí v DD v Loučce. Zítra o svátku sv. Štěpána 

budou bohoslužby jako v neděli. 

Ve čtvrtek odpoledne v 16.00 hodin bude ve Vysokém Poli průvod ke kapli Panny Marie, kde bude mše 

sv. za všechny manžely z farnosti s možností obnovit závazky.  

V sobotu o památce sv. Silvestra bude mše sv. před kaplí sv. Františka ve 13.00 hodin, V DD bude mše 

sv. v sobotu odpoledne ve 14.30 (o půl třetí). Děkovná pobožnost na konec roku bude ve farním kostele 

v Újezdě v 16.00 hodin. 

Příští neděli jsou ještě mše sv. volné. Můžete je objednat jako pro celý rok 2023 přes internet. Ještě máme 

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

Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar při dnešní sbírce na vytápění našich kostelů. 
 

 

Úklid kostela:  Újezd 13. skupina 

      Drnovice 10. skupina 

     Slopné 8. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  

  9.40  Új.: 

 

 11.00  Dr.: 

 

Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živé 

rodiny 

Za + Ludvíka Ambrůze, rodiče z obou stran, sourozence, švagry, rodinu Molčíkovu, 

ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu 

Za + rodiče Stružkovy, zetě Josefa, + rodinu, duše v očistci a Boží požehnání pro 

živou rodinu 

 

Út.   

16.30  Dr.:   

 

Za + rodiče Šomanovy, zetě, snachu, + rodinu a duše v očistci 

 

St.  15.30  Új.: 

  17.30  Sl.: 

Za + Annu Petulovu (výroční mše sv.) 

Na úmysl dárce 

Čt. 
  

16.00 VP.: 
 

Za křesťanské rodiny v naší farnosti 
 

Pá. 15.30  Új.: 

 

17.30 Sl.:  

Za + rodiče Marii a Antonína Fojtíkovy, rodiče z obou stran, prarodiče Kořenkovy, 

zetě Františka Stružku, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu 

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha svatého a 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

So.  14.30  Lo.: 

16.00  Új.: 

Na dobrý úmysl 

Děkovná pobožnost na konci roku 

Ne   7.00  Új.: 

8.15  Sl.: 

9.40  Új.: 

   11.00  Dr.:  

Za farníky 

 

 

 



 


