Slavnost výročí posvěcení kostela
25. 10. 2015
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

25.10.

8.00
9.30
11.00
18.00

Slavnost výročí posvěcení kostela
Za živé a zemřelé členy živého růžence
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a duše v čistci

26. 10.

7.30

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v očistci

27. 10. 18.00! Za Dr. Kohouta a manželku Ludmilu
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
7.30 Za rodinu Votavovu z letiště a rodinu Němcovu
28.10.
z hostince ve Hřištích
18.00! ČESKÁ JABLONNÁ
29. 10. 18.00! Na poděkování za dar života a zdraví narozených dětí
Danušky a Ondřeje
Svátek výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha
30. 10.
18.00! Za rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava
31. 10.
7.00
Slavnost Všech svatých
8.00 Za živé a zemřelé z rodu Dostálových a Dočekalů
9.30 Za Františka Beneše a ten celý rod
1. 11.
11.00 ŽIŽKOVO POLE; STŘÍBRNÉ HORY
18.00! Za farnost

Slavnost výročí posvěcení kostela
25. 10. 2015
Ohlášky

Dnes slavíme posvícení. Po mších svatých se můžete ve stodole
zastavit na šálek svařeného vína. V 11:00 bude pokřtěn Dominik Pelikán.
V 17:00 hodin bude na faře promítání P. Jana Linharta o cestě na Filipíny.

Ve středu nabízím předně dětem, ale i zájemcům z řad dospělých,
společný výlet do údolí řeky Doubravky. Cesta po skalnatém povrchu je
poměrně náročná, dlouhá 7 km. Nechávám na zvážení rodičů. Sraz bude v
9:30 na nádraží v Přibyslavi. Návrat v 16:15 tamtéž. V případě vyloženě
deštivého počasí výlet zrušíme.

U bočního vchodu si můžete zakoupit drobnosti a podpořit Papežské
misijní dílo. Dále misijní kalendář dle přiložených složenek.

V pátek v 15:00 hodin modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Přede
mší svatou bude vystavena NSO.


V sobotu ve 14:00 bude v našem kostele pokřtěna Jana Dejmalová.


Na základě dovolení z roku 2012 mohou věřící v naší zemi získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci už v příštím týdnu, pokud z vážných
důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. – 8. listopadu. Pro
jejich získání se vyžaduje svatá zpověď, svaté přijímání, nemít zalíbení ve
hříchu, navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé.

Otec Antonín bude dnes odjíždět na exercicie, prosím provázejte ho
modlitbou.
Poděkování
Děkuji za vaše modlitby, oběti, štědré dary do sbírky na
misie (31 400.- Kč), úklid kostela a jeho výzdobu, úklid fary
i za všechnu ostatní pomoc. Bůh vám oplať.

