
 

8. ledna  2023 

První neděle v mezidobí 

Svátek Křtu Páně 
 
 

So.  15.30  Lo.: 

18.00  Új.: 

 

 

Večer chval 
 

Ne.   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

11.00  Dr.:  

Za + Františka Fojtů (výroční mše sv.) 

Za prarodiče z obou stran 

Za farníky (sv. křest) 

  Za + Františka Marcaníka (výroční mše svatá) 

 

Svátky v týdnu: V pátek sv Hilária z Potieres, biskupa a učitele církve. 

Včera proběhla v Drnovicích, Vysokém Poli, újezdě a Loučce tříkrálová sbírka na Charitu. Ve Slopném 

navštíví koledníci vaše domácnosti dnes po mši svaté. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jste koledníků  

přispěli, nebo ještě dnes přispějete. Dík patří všem děvčatům a chlapcům, kteří se koledování zúčastnili a 

jejich vedoucím.  

V pátek jsem připomínal v Újezdě nutnost služby kostelníka a také jste mohli číst o problému v našem 

farním měsíčníku. Byl jsem upozorněn, že bylo málo zdůrazněno, že se jedná o službu placenou. Může ji 

vykonávat žena, nebo muž, pokud má k této práci vztah.  

Ještě máme asi čtyři svatohostýnské stolní kalendáře k prodeji.  
 

Úklid kostela:  Újezd 15. skupina 

      Drnovice 12. skupina 

     Slopné 10. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:   

Út.  16.30  Dr.:     Za + rodiče Machučovy, jejich rodiče, syna Stanislava, zetě Josefa, vnučku, duše vo  

   čistci a Boží požehnání pro živé rodiny 

St.  15.30  Új.: 

   17.30  Sl.: 

Za + Františka Černobilu, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu 

Čt. 15.00  Dr.:   Pohřební mše sv.  

Pá. 15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za + rodiče Častulíkovy, čtyři dcery, čtyři zetě, syna Josefa, manželku, dceru Marii, 

Blanku, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

Za Bohuslava a Ludmilu Šůstkovy, syna Svatopluka, dar zdraví a Boží požehnání pro 

živou rodinu 

So.  15.30  Lo.: Za farníky 

Ne   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

  9.40  Új.: 

  11.00  Dr.: 

Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana Kirchnera, jeho 

rodinu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu. 

Za živou a zemřelou rodinu Bézovu, Krumpolcovu, Rokytovu a Navrátilovu. 

Za + Josefa Kamenčáka (výroční mše sv.) 

Za nemocnou osobu u příležitosti 85. narozenin, Boží ochranu pro rodinu Běloňovu, 

Barcůchovu a Ambrůzovu. 

 

 

 


