8.00
9.30
23. 10.
11.00
18.30

24. 10.

30. neděle v mezidobí
Na dobrý úmysl
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30

25. 10. 18.30
26. 10.

7.30
18.30 Česká Jablonná

27. 10. 18.30 Na poděkování 50 let společného života s prosbou
o požehnání do dalších let
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
28. 10. 18.30 za Annu a Josefa Matouškovy a celý rod
29. 10.

7.00

8.00
9.30
30. 10. 11.00
18.30

PŘECHOD NA ZIMNÍ ČAS(3.00  2.00)
31. neděle v mezidobí
Za Františka a Miluši Matějkovy
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Magdalénu Krčálovou, dvě manželky a duše
v očistci

Dnes bude v 11:00 pokřtěn Lukáš Mrtka. Je den modliteb za misie.
Dnešní sbírka poputuje na papežské misijní dílo. V kostele si můžete zakoupit
předměty misijního jarmarku, výtěžek bude poslán tamtéž. V 15: 00 litanie
a požehnání a v 16.30 vás zvu do farního sálu na promítání P. Jan Linharta
o cestě do Ekvádoru.
V pondělí bude v Hradci Králové setkání členů ekonomických rad
farností. Zúčastníme se.
V pátek v 15:00 Korunka, v 17:30 výstav NSO a možnost sv. smíření.
V sobotu v 12:00 uzavřou v našem kostele sňatek Otto Stránský a Hana
Mácová. Ve 20:00 bude modlitba „nočního“ Růžence.
Příští neděli v 11:00 bude pokřtěna Anastazie Kuncová. Výjimečně bude
odpolední požehnání v 16:00 hodin.
Na základě dovolení Apoštolského Stolce mohou věřící v naší zemi získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci už od 25. října, pokud z vážných
důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. 11. Kromě
obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl
Svatého Otce) je třeba se při návštěvě hřbitova pomodlit za zemřelé.
Dovolte mi předestřít několik výzev a potřeb, souvisejících s brzkými
lidovými misiemi. V sakristii se můžete zapsat, pokud byste chtěli pozvat
misionáře na oběd. Pomalu se můžete zapisovat na celodenní adoraci před
misiemi 5. 11. Prosím zapište v sakristii nemocné, kteří by stáli o návštěvu
misionářů (sester a kněží), jejich adresu a telefon. Kdo byste byli ochotni
posloužit nemocným dopravením na mši svatou v kostele nebo třeba
dopravením farníků z vesnic na bohoslužbu v Přibyslavi, prosím, rovněž se
zapište v sakristii. Děkuji.

Děkuji za dary ve výši 5500.- na
restaurování Immaculaty. Také za
občerstvení pro setkání mládeže. Za
vaši pomoc, modlitby, dary do sbírky,
za úklid fary a kostela. Bůh vám
oplať., modli

