
 

 

19. února 2023 

Sedmá neděle v mezidobí 
 
 

So.  
 

 15.30  Lo.: 
 

 

 Za + Jarmilu Neišlovu 

Ne.   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

 

  9.40  Új.: 

 11.00  Dr.: 

Za rodiče Repákovy 3 syny stařečky z obou stran a ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu 

Za + Miloslavu Gjondlovu, její rodiče, Oldřicha Hlavoně, živou  

a + rodinu Gjondlovu, Hlavoňovu, Hamerníkovu a duše v očistci 

Za + Zdeňku Buriánkovou (výroční mše sv.) 

Za + Josefa Smolka (výroční mše sv.) 

 
 

Svátky v týdnu: V úterý sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve, ve středu Stolce sv. 

Petra, ve čtvrtek sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka. 

Ve středu začíná postní doba Popeleční středou. Tento den je dnem přísného postu od masa 

i jiných pokrmů a nápojů. Půst od masa váže všechny křesťany, půst od ostatního jídla od 14. 

do 60. roku věku. Je to vyznání víry katolického křesťana a zavazuje i v jídelnách společného 

stravování. Celá doba postní od popeleční středy až do neděle zmrtvýchvstání Páně je dobou 

vnitřní usebranosti, kdy věřící křesťan usiluje o větší soustředěnost, sebeovládání, kajícnost a 

smírné odčiňování hříchů. Věřící křesťané v tuto dobu se neúčastní tanečních zábav a nekonají 

svatební veselí. 

V Újezdě bude ve středu ráno bohoslužba slova s udělováním popelce a možnost sv. 

přijímání Mše sv. bude v 15.30. V Drnovicích bude mše sv. s udělováním popelce v 17.00 

hodin, ve Slopném v 18.30. 

Pobožnost křížové cesty v době postní bude bývat vždy v Újezdě v pátek v 15.00; (ve 

Slopném v pátek v 17.00; v Drnovicích ve čtvrtek v 16.00 hodin) a v neděli v Újezdě ve 13.30 

(Drnovice 14.30; Slopné 17.30) hodin se svátostným požehnáním. 

Tento týden bude změna v pořadu bohoslužeb v pátek, a sice otec děkan bude mít v rámci 

vizitace naší farnosti mši svatou u nás v pátek v 17.30 a po ní se setká s farní radou. Ve Slopném 

bude mše sv. v 16.00 hodin. 

Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar při dnešní sbírce na potřeby Svatého otce. 

Tak jako každý rok během postní doby probíhá dobrovolná sbírka zvaná postní almužna. 

Papírové pokladničky jsou k dispozici u vchodu do kostela.  
 

Úklid kostela:  Újezd 5. skupina.  

      Drnovice 5. skupina 

     Slopné 2. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.   6.30  Új.:   Za farníky  

Út

.  

16.30  Dr.: 

 

Za Stanislava, Františka a Františku Struškovy, Aloisii a Josefa 

Tarabusovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

St.    6.30  Új.:  

15.30  Új.: 

 

17.00 Dr.:   

18.30  Sl.: 

 

BS 

Za + rodinu Belhovu, Machů, Žálkovu, duše v očistci a dar zdraví  

pro živou rodinu. 

Za nemocné 

Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, dar zdraví Boží pomoc a 

ochranu PM pro živé rodiny 

Čt.  16.30  Dr.:  

Pá. 16.00  Sl.: 

 

17.30  Új.: 

Za rodiče Kolaříkovy, dceru, vnuka, 2 švagry a dar zdraví pro živou 

rodinu 

Za + Josefa Machů, Josefa Mozgvu, rodinu Machů, Mozgvovu  

a duše v očistci 

So.  15.30  Lo.:   Za + Oldřicha Kovaříka, rodiče a bratry 



Ne   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

 

  9.40  Új.: 

    

 

 11.00  Dr.: 

Za + Františka a Marii Jakůbkovy, jejich rodiče, děti, zetě a snachu a 

Boží požehnání pro živé rodiny.  

Za + rodiče Otilii a Františka Roubalíkovy, Františku a Ladislava 

Řehákovy a Boží požehnání pro celou živou rodinu 

Za + syny Jana a Karla Šimoníkovi, rodiče, sourozence, prarodiče,  

+ příbuzné, duše v očistci, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro 

živou rodinu. 

Za + Annu Vašičkovu,+ rodiče a + Annu Šašinovu 

 

 


