Svátek Svaté Rodiny
27. 12. 2015
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

27. 12.

Svátek Svaté Rodiny
8.00 Za rodiče Rázlovy, syna a snachu
9.30 Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost
Svátek Mláďátek, mučedníků

28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

1. 1.

2. 1.

3. 1.

7.30
18.00 Za Františku Fouskovou
7.30
16.00 Na poděkování za všechna dobrodiní
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
8.00 Na poděkování za dar společné cesty s prosbou
o požehnání a dary Ducha svatého
9.30 Za Vladimíra, Josefa a Žofii Bukovských
18.00 Za mír ve světě, obrácení hříšníků a záchranu trpících
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
7.00 Za Václava a Sebastiána Miškovských s prosbou
o požehnání
Slavnost Zjevení Páně
8.00 Za Miloslava Strašila, rodiče a dva bratry
9.30
11.00 Stříbrné Hory
11.00 Žižkovo Pole
18.00 Za farnost

Svátek Svaté Rodiny
27. 12. 2015
Ohlášky
Dnes v 11:00 hodin bude pokřtěn Benjamin Sybera. Ve 14:30 bude
odpolední pobožnost před vystavenou NSO se svátostným požehnáním.
Dnes naposled můžete v označených kasičkách přispět křesťanským rodinám
z iráckého Erbilu. Za chvíli budeme žehnat víno, které vypijeme na Silvestra
na faře, kam jste zváni.
V příštím roce uskutečníme, dá-li Bůh, farní zájezd ke svatým branám
roku milosrdenství do Říma. Navštívíme také Sienu, údolí Rieti a San Marino.
Informace na poličce. Zájemci nechť zaplatí zálohu 5000.- Kč panu Petru
Málkovi do 20. ledna. Do konce března je třeba zaplatit celou cenu zájezdu.
Kasičky na Tříkrálovou sbírku pro okolní obce budou připraveny příští
neděli 3.1. 2016 dopoledne po první i druhé mši svaté. Tříkrálová sbírka
bude probíhat v sobotu 9. 1. 2016. Informace o sbírce jsou zveřejněny v
místních médiích nebo vám je poskytne p. Omes. Budeme vděčni všem, kdo
se do sbírky zapojí. Děkujeme za spolupráci.
Po mši svaté si vezměte farní list, děti si mohou na poličce vzít
tříkrálovou skládačku.
Poděkování
Děkuji mnohokrát všem, kteří jste přispěli ke zdárnému průběhu vánočních
oslav.
Nemocným,
kteří
se
modlili.
Ministrantům,
varhaníkům,
muzikantům,
zpěvákům, kostelníkům a jejich pomocníkům při
výzdobě a úklidu kostela, všem, kteří jste četli,
ženám za vyhotovení štědrovečerní večeře. Díky
také za cukroví a jídlo na štědrovečerní stůl.
Srdečné díky za vaše dárky, které jste nám
přinesly. Bůh Vám oplať. Poděkovat chci také za
dary na květinovou výzdobu a dary do sbírek.

