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2. neděle adventní
Za Emílii Mokrou, snachu a rod Lemperů a Mokrých
Za Vlastu Pelikánovou s prosbou o Boží požehnání do
dalších let
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

7.00 Na poděkování za prokázaná dobrodiní při příležitosti
80. výročí narození s prosbou o Boží požehnání
17.00 Za děti a mládež
Památka sv. Mikuláše, biskupa
18.00 Za Josefa a Marii Fialovy
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
7.30 Za Jana Čepla a sourozence
18.30 Dolní Jablonná
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu
8.00 Za Marii Rázlovou, bratra, sestru, švagra, duše v očistci
18.00 Za Marii a Josefa Sejkorovy a celý rod
18.00 Za Františka Šímu a jeho rodiče

10. 12. 11.30 Za Františku Pelikánovou
3. neděle adventní
8.00 Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu Růženu
9.30 Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, jejich rodiče
11. 12.
a sourozence
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost

Dnes je dveřní sbírka (pokladnička v kostele) na podporu křesťanských
médií. V 15:00 bude požehnání. V 16:00 hodin bude v kostele adventní
benefiční vystoupení pěveckého Svatopluk a FONS ze Žďáru nad Sázavou.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude určen na pomoc obětem konfliktů
v Sýrii, Iráku a na Ukrajině. Po mší svatých můžete získat na faře vstupenky
na farní ples.
V pondělí po večerní mši svaté nás navštíví Mikuláš. V sakristii se ještě
můžete napsat i na osobní návštěvu domů.
V pátek v 15.00 modlitba Korunky. Od 17.00 zpovídání při adoraci
před NSO. Podle domluvy se starší mládeží (14 a více roků) nebude
v pátek schůzka na faře. Bude až 16. 12.
V sobotu budeme mít ve farnosti adventní duchovní obnovu. Začne
v 8:30 hodin na faře. V 11:00 hodin bude Růženec a v 11:30 hodin mše
svatá a zakončení. Prosím pěkně o nějaký zákusek pro účastníky i pro otce
Jana Linharta ze Skutče, který obnovu povede. Tak jste zváni. Osobně
nebudu přítomen, protože budu dělat obnovu ve Skutči.
Připomínám možnost přihlašování na farní zájezd panu Petru Málkovi.
Do 11. prosince prosím ty děti, které chtějí poslat soutěžní výkresy do
Prahy přese mne, aby mi je do té doby přinesly se jménem, adresou a
věkem.
Připomínám dětem adventní aktivitu v boční lodi a prosím rodiče, aby
dali pozor na malé děti, aby ostatním obrázek nepočmárali, děkuji.

Děkuji vám za všechnu vaši pomoc, modlitby, oběti,
úklid fary i kostela. Cestovní agentura Palomino, se
kterou jsme letos absolvovali zájezd, věnovala
jako výraz poděkování farnosti 5000.- Kč na
vánoční vydání. Děkuji vám za vaše příspěvky do
sbírek i jiné dary. Bůh vám oplať.

