
 

 

26. února 2023 

První neděle postní 
 
 

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 

 
 

Dnes odpoledne ve 13.30 (Dr. 14.00, Sl. 17.30) bude pobožnost křížové cesty a svátostné 

požehnání.  

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. 

Ve čtvrtek je v našem filiálním kostele v Drnovicích adorační den. Svátost oltářní bude 

vystavena 24 hodin od středy večera 17.30 do čtvrtka 17.30 zakončená mší sv. a svátostným 

požehnáním.  

Na tento týden připadá první pátek v březnu. V pátek dopoledne bude příležitost ke sv. 

zpovědi nemocných doma od 9.00 hodin. Prosím, abyste je přihlásili.  

V sobotu v 18.00 hodin bude večer chval s obvyklým pořadem. Mše sv., adorace, chvály, 

svátostné požehnání a možnost sv. zpovědi. 

V sobotu 11. března v 17.00 hodin bude v kostele v Újezdě setkání těch, kteří by byli 

ochotní pomoci se službou kostelníka. Zkusíme službu v jednotlivé dny rozdělit více mužům, 

nebo ženám. Kdo by byl ochoten pomoci, prosím, aby přišel v ten čas do farního kostela.  

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

Papírové pokladničky jsou k dispozici u vchodu do kostela.  

Sbírka minulý týden činila Új.: 20 895,00; Sl.: 5803,00; Dr.: 5 812,00 a DD 900,-- Celkem 

33 410,00 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.  
 

Úklid kostela:  Újezd 6. skupina.  

      Drnovice 6. skupina 

     Slopné 3. skupina 
 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.  6.30  Új.: 

 

  Za farníky  

Út

.  

 17.30  Dr.: Za + rodiče Hříbkovy, jejich rodiče, děti, sourozence a Boží pomoc pro 

živou rodinu 

 

St.  15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za + rodinu Belhovu, Machů, Žálkovu, duše v očistci  

a dar zdraví pro živou rodinu. 

 

Čt. 17.30  Dr.: ADORAČNÍ DEN V DRNOVICÍCH  

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za + Františka Stružku, rodiče Fotíkovy, prarodiče, ostatní + příbuzné a 

Boží pomoc pro živou rodinu   

Za + Petra Kozubíka, rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro živé 

rodiny  

 

So.  15.30  Lo.: Za + dceru Danu, manžela, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živé rodiny 



 18.00  Új.:  

 

  Večer chval 

Ne   7.00  Új.: 

  8.15  Sl.: 

 

  9.40  Új.: 

 

  11.00  Dr.: 

Za + Ludmilu a Františka Machů  

Za + sourozence a rodiče Machů, prarodiče, příbuzné doma i v cizině 

a + rodiče Trunkátovy 

Na poděkování za dary a Boží milosti u příležitosti životního jubilea, dar 

zdraví, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

Za farníky 

 

 


