30. neděle v mezidobí
28. 10. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
30. neděle v mezidobí
8.00 Na dobrý úmysl
9.30 Za rodiče Doleželovy, Pazourovy, Josefa Pazoura
a Zdeňka Myslivce
28. 10. 11.00 Stříbrné Hory
14.00 Na poděkování za všechna od Boha přijatá dobrodiní
s prosbou o požehnání nejen pro celou farnost
18.30 nebude
přechod na zimní čas (3.00 → 2.00)
29. 10.

7.30 Za nová a stávající duchovní povolání
Svátek výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha
30. 10. 18.00 Na dobrý úmysl
31. 10.
1. 11.

2. 11.

3. 11.

4. 11.

7.30
Slavnost všech svatých
8.00 Za živé i zemřelé z rodu Dostálových a Dočekalových
18.00 Za Marii a Stanislava Procházkovy, syna Jaroslava
a celý rod
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
8.00
17.00 Za všechny zemřelé
7.00
17.00 Žižkovo Pole s nedělní platností
31. neděle v mezidobí
8.00 Za Marii Smejkalovou, manžela, dceru a vnučku
9.30 Za Marii a Josefa Kasalovy a duše v očistci
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost

30. neděle v mezidobí
28. 10. 2018
Ohlášky
Dnes bude v 11. 00 pokřtěna Tereza Anežka Pavlíková. Po mši sv. ve
14.00 hodin jste srdečně zváni na oslavu na zahradě. Večerní mše svatá ani
požehnání nebude.
Ve čtvrtek bude ve škole poslední výjimečné nahrazení odpadlých
hodin náboženství. Setkáme se s žáky 1. a 3. třídy v obvyklém čase.
Zpovídat budeme oba od 17:00.
V pátek navštívíme nemocné. V 15.00 bude modlitba Korunky;
v 15.30 pak na faře setkání scholičky. V 16.00 adorace s možností svátosti
smíření. Po mši svaté v 17.00 půjdeme na hřbitov, dobře se oblečte.
Co se týče získávání odpustků přivlastnitelných duším v očistci od 1.
do 8. 11., vše máte popsáno v Římse. Tu si dnes můžete vzít. Jako i dětskou
přílohu na poličkách.
V sobotu v 9.00 bude setkání biřmovanců; v 11.30 bude pokřtěna
Aneta Marie Ondráčková.
Do příští neděle včetně můžete vhazovat do schránky v kostele své
návrhy na obsazení pastorační rady farnosti. V neděli bude druhá mše
svatá s dětským kázáním. V 11.00 bude pokřtěna Eliška Nejedlá. Po večerní
mši svaté v 18.45 budou litanie a požehnání.
U bočního oltáře Panny Marie je možnost podepsat petici na podporu
manželství, v sakristii zakoupit diecézní kalendář a DVD z 1. sv. přijímání.
Poděkování
Děkuji vám za modlitby v nemoci, (za to že jste přišli) i za už věnované dárky
a pomoc s nachystáním narozeninové
oslavy, občerstvení a obsluhou. Dále
brigádníkovi za velkou pomoc a ženám za
úklid na faře při obměně topných
systémů. Za vaše modlitby, oběti, služby,
příspěvky do sbírek, úklid fary a kostela.
Na PMD se vybralo 25.710.-Kč. Bůh Vám
oplať.

