31. neděle v mezidobí
4. 11. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
31. neděle v mezidobí
Za Marii Smejkalovou, manžela, dceru a vnučku
Za Marii a Josefa Kasalovy a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost

4. 11.

8.00
9.30
11.00
18.00

5. 11.

7.30 Za Jaroslavu Šrámkovou a duše v očistci

6. 11.

18.00 Za Stanislava Bártu a manželku

7. 11.

7.30
18.00 Nové Dvory

8. 11.

17.00 Za Ludmilu a Jana Kunstarovy, celý rod a duše
v očistci
Svátek posvěcení lateránské baziliky
9. 11. 18.00 Za Pavla Linku, živé i zemřelé z rodin Táčikových
a Fráňových
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
10. 11.
7.00 Na úmysl dárce
32. neděle v mezidobí
8.00 Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
9.30 Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a za Josefa
11. 11.
a Růženu Tománkovy
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost

31. neděle v mezidobí
4. 11. 2018
Ohlášky
Dnes můžete naposled vhazovat do schránky v kostele své návrhy na
obsazení pastorační rady farnosti. V 11.00 bude pokřtěna Eliška Nejedlá. Po
večerní mši svaté v 18.45 budou litanie a požehnání.
V pondělí bude od 17.00-18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře.
Ve čtvrtek bude po mši svaté krátká adorace za duchovní povolání. Od
19.00 biblická hodina na faře
V pátek bude v 15.00 modlitba Korunky; v 15.30 na faře setkání
scholičky. V 17.00 adorace s možností svátosti smíření. Při mši svaté bude
udělování svátosti pomazání nemocných. Přijmout ji může ten, kdo je
v důsledku nemoci, operace a podobně ohrožen na životě bezprostředně
nebo výhledově. Nebo už dosáhl důchodového věku. Pro účinné přijetí
svátosti je dobré být v milosti posvěcující.
V sobotu v 9.00 bude mše sv. v DPS
V neděli bude sbírka na plošné pojištění majetku
U bočního oltáře Panny Marie je možnost podepsat petici na podporu
manželství, v sakristii zakoupit diecézní kalendář a DVD z 1. sv. přijímání,
u bočního vchodu si můžete vybrat a objednat fotografie.
V úterý strhl vítr část střechy z hospodářské budovy naléhající na
stodolu. Protože bude třeba ji co nejdříve opravit, vyhlašuji sbírku na dřevo a
prosím vás o přispění. Styčným důstojníkem se uvolil být pan Ludvík Lán, na
kterého máte kontakt na ohláškách a děkuji mu. Příští rok budeme provádět
oplechování z větší části s úhradou pojišťovny.
Pan Ludvík 724 511 659
Poděkování
Děkuji vám za milou účast, všechny dárky, ze kterých mám velikou radost,
přání, hudbu, tanec i obrázky od dětí, za to, že se stále modlíte. Jsem tu
s vámi moc rád, i když se tak ne vždycky chovám. Moc děkuji armádě
kuchařek a brigádníků za pomoc s uspořádáním slavnosti. Děkuji
dobrovolným hasičům z Přibyslavi za pohotovou
pomoc při havárii střechy. Děkuji za vaše modlitby,
oběti, služby, příspěvky do sbírek, úklid fary a
kostela. Za výzdobu. Bůh Vám oplať.
Milovat z celého srdce
je víc než všechny oběti
a dary

