2. neděle v mezidobí
20. 1. 2019
Pořad bohoslužeb
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2. neděle v mezidobí
Za Františka Lemperu, rodiče a sourozence a živou rodinu
Za rodinu Hrubých, Zrnovu a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Anežky Římské,
panny a mučednice
Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence
Pohřeb pana Zdeňka Fišara

22. 1. 18.00 Za živé i zemřelé z rodů Karlových a Fišarových
23. 1.

7.30
18.00 Česká Jablonná
Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
24. 1.
18.00 Za Boží požehnání, zdraví pro rodiče a jejich sourozence
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
25. 1. 18.00 Za Jana Němce, ten rod a duše v očistci
26. 1.

7.00 Za Františku Pelikánovou
3. neděle v mezidobí
8.00 Za Albína Syberu, manželku, sourozence a celý rod
9.30 Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou
27. 1.
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost

2. neděle v mezidobí
20. 1. 2019
Ohlášky
Dnes od 18.45 budou litanie k NSJ a požehnání.
V pondělí 21. 1. 17.00 – 18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře.
Ve čtvrtek 24. 1. 19.00 – 20. 00 biblická hodina na faře. Jste zváni.
V pátek v 15.00 modlitba Korunky; v 15.30 setkání scholičky na faře;
v 17.00 adorace s možností sv. smíření; v 19.00 setkání mládeže na faře.
V sobotu 26. 1. 9.00 Mše svatá v DPS.

Příští neděli bude kromě bohoslužeb v obvyklých časech také
ekumenická bohoslužba v 16.00 hodin. Zvu vás k modlitbám za jednotu
církve. Přeje si to sám Pán, aby všichni jedno byli. Máte příležitost pro to
něco udělat, nejen se za to společně modlit, ale i se lidsky potkat. Po
obřadech vás zvu na faru. Prosím vás o pomoc s pohoštěním. Zejména
nějakým slaným dílem, i sladké se jistě neztratí. Podotýkám, že
ekumenická bohoslužba nenahrazuje nedělní mši, tak daleko ještě nejsme.
Respektujte prosím omezení spojená s pohybem kříže na věži. Mějte na
paměti, že může mít až 100 kg a kolem 2 metrů na výšku! Snad se podaří ho
během dneška a zítřka sejmout.
Stále probíhá sbírka kulatiny – oprava střechy p. Ludvík Lán 724 511 659

Poděkování

Děkuji za vaše modlitby, mládeži i dětem za
modlitbu Růžence. Za vaše oběti, služby,
dary do sbírek, úklid fary i kostela.
Bůh Vám oplať.

