
 

 

5. března 2023 

Druhá neděle postní 
 
 

So.  15.30  Lo.: 

  

18.00  Új.:  

Za + dceru Danu, manžela, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živé 

rodiny 
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 
 

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

požehnání. Dnes pro ženy a matky, příští neděli pro biřmovance. 

Svátky v týdnu: Úterý sv Perpetuy a Felicity, mučednic, ve středu sv. Jana z Boha, 

řeholníka, ve čtvrtek sv. Františky Římské, řeholnice, v pátek sv. Jana Ogilive, řeholníka. 

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. 
 

Úklid kostela:  Újezd 7. skupina.  

      Drnovice 7. skupina 

     Slopné 4. skupina 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po. 
 

  6.30  Új.: 
 

  

Út   
17.30  Dr.:   

 

Za + rodiče Kovaříkovy, Stružkovy, rodinu Kozubíkovu, Novákovu,  

a Boží požehnání pro živé rodiny 

 

St.  15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Za + rodiče Drábkovy, Ambrůzovy, jejich děti, vnuka, ochranu Boží pro 

živou rodinu 

Za Marii a Josefa Machů, rodiče z obou stran, rodiče Váňovy a dar zdraví 

pro živé rodiny 

Čt.  

17.30  Dr.: 

 

Za Andělu a Františka Machů, jejich rodiče, děti,  + rodinu Machů, 

Jakůbkovu a BP pro živou rodinu 

 

Pá. 15.30  Új.: 

 

17.30  Sl.: 

Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o dar zdraví do 

dalších let 

Za + Jiřinu Kocháňovu, + rodiče Pochylovy, Ševčíkovy a duše v očistci 

So.   

15.30 Lo.: 

 

 

Za farníky 

Ne 7.00  Új.: 

 8.15  Sl.:   

 9.40  Új.: 

 

11.00  Dr.: 

Za Josefa Zichu, rodiče z obou stran, syna Pavla Zichu, živou a + rodinu 

Za + Pavla Talaše 

Za + Stanislava Trčku, rodiče z obou stran, jejich děti a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Za + Josefa Fojtíka, rodinu Holou, Fojtíkovu, Kocourkovu, Valčíkovu, 

duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny. 

 

 

 


