8.00
9.30
29.10. 11.00
18.30

30. neděle v mezidobí
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a duše
v očistci
Přechod na zimní čas (3.00  2.00)
Svátek Výročí posvěcení katedrály

30.10. 7.30
31.10. 18.00 Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu, syna
Miloslava, ten rod, za rod Řezníčků a za Vlaďku Kolkovou
Slavnost všech svatých
8.00
1.11.
18.00 Za živé i zemřelé z rodu Dostálových a Dočekalových
18.00 Nové Dvory
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
2.11. 8.00
17.00 Za všechny zemřelé
3.11. 18.00 Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a za Josefa a Růženu
Tománkovy
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
4.11. 7.00 Za Karla Smejkala, manželku, dceru a vnučku
31. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich syna a duše v
očistci
9.30 Za rodiče Doležalovy, Pazourovy, Josefa Pazoura a
5.11.
Zdeňka Myslivce
11.00 ŽIŽKOVO POLE
11.00 STŘÍBRNÉ HORY
18.00 Za farnost

Od pondělí budou večerní bohoslužby začínat až na výjimky v 18:00
hodin. Dnes v 11:00 bude pokřtěn Šimon Josef Křesťan. V 17:30 bude
požehnání. Vezměte si Římsu popř. dětskou přílohu. Přednáška MUDr.
Preinngerové bude už v sobotu 25. 11. V sakristii jsou fotografie z 1. sv. př.
V pondělí v 17:00 bude na faře setkání dětí.
Ve středu budu před večerní mší svatou zpovídat už od 17.15.
Ve čtvrtek budeme před večerní bohoslužbou zpovídat oba od 16.15.
Po mši svaté se půjdeme pomodlit na hřbitov.
V měsíci listopadu bude malá změna v konání schůzek ministrantů ve
všední den. Budeme se scházet v úterý. Začneme 31. října v 17:00 na faře.
V pondělí odpoledne 1. listopadu a 2. listopadu po celý den je možnost
získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. Kromě obvyklých
podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce)
je třeba se v jakémkoli kostele pomodlit modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1.
do 8. listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek získat denně
plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí
se tam za zemřelé.
Při prvním pátku bude v 15.00 modlitba Korunky. Od 15.30 bude první
setkání scholičky na faře (pokračovat bude každý pátek). Podrobnosti
v Římse. V 17:00 začne adorace a bude možné přistoupit ke svaté zpovědi.
V sobotu v 10:00 bude studijní setkání
ministrantů.
V 17:00
se
sejdeme
se
spolupracovníky podzimního Nocturna.
Příští neděli bude při druhé mši svaté kázání
pro děti. V 17:30 požehnání.

Děkuji Vám všem za vaše modlitby, oběti, služby,
výzdobu a úklid kostela i fary. Sbírka na papežské
misijní dílo byla 23 649.- Kč. Všem dárcům Bůh
oplať.

