8.00

22. 10.

9.30
11.00
11.00
18.30

29. neděle v mezidobí
Za Jarmilu a Jana Štědrých a rodiče Slámovy
a Štědrovy
Za Jana Mokrého, manželku Miladu a rod Mokrých
a Roseckých
Žižkovo Pole
Stříbrné Hory
Za farnost
Za obrácení našeho národa a Evropy, za naše politiky
a státníky a za osvícení voličů při prezidentské volbě
Za Jana Kasala

23. 10.

7.30

24. 10.

18.30
7.30
18.30 Česká Jablonná
18.30 Za dr. Otakara Kohouta a manželku Ludmilu
18.30 Za živé i zemřelé z Keřkova
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
7.00
30. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
9.30 Za farnost
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za Magdalénu Krčálovou, dvě manželky a duše
v očistci
Přechod na zimní čas (3.00  2.00)

25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.

29. 10.

Dnes je sbírka na papežské misijní dílo. Přispět můžete také
zakoupením věcí z misijního jarmarku za dobrovolný příspěvek.
Upozorňuji, že v perníčkách je zabaleno překvapení, před snědením
rozbalte.
Misionářům, kteří nám provádí obnovu misií, můžete přispět do
kasiček od nich popsaných k tomu účelu. Případně koupit něco z nabídky u
kasiček. Souběh misií „dovnitř“ a misií „vně“ je dán skutečností, že dnešní
neděle je misijní. Omlouvám se za zmatek, ale nevyhneme se mu. V 17:30
bude požehnání.
Od středy bude na faře trávit prázdniny mládež Církve Bratrské
z Krupé. Středeční biblická hodina nebude.
Ze soboty na neděli se mění čas, o hodinu zpět, nezapomeňte.
V neděli bude v 17:30 požehnání.

Děkuji předně misionářům za jejich milou návštěvu, slova
povzbuzení, útěchy, svátostnou službu a chtěli bychom jim na památku
dát něco z dobrodiní našeho koutu Vysočiny. Maso, med a slivovici. Děkuji
všem, kteří jste se starali o pohoštění misionářů. Děkuji za spolupráci na
organizaci
misií,
misijním
jarmarku a klubku dětí. Vám
všem za vaše modlitby, oběti,
služby, výzdobu a úklid kostela
i fary. Také za příspěvky do
sbírky i dar 3000.- Kč na potřeby
farnosti. Bůh vám oplať.
Co je císařovo císaři a co Boží Bohu

