29. 1.

30. 1.

8.00
9.30
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18.00
7.30

31. 1.

18.00

1. 2.

7.30
18.00

2. 2.

13.00
18.00

3. 2.

14.00
18.00

4. 2.

7.00
8.00
9.30

5. 2.

4. neděle v mezidobí
Za Jiřího Musila a všechny živé i zemřelé z toho rodu
Za všechny živé i zemřelé z rodiny Lehrovy a Bořilovy
Stříbrné Hory
Za farnost

11.00
11.00
18.00

Památka sv. Jana Boska
Za Viléma Podrázského, rodiče z obojí strany a bratra
Romana
Za Josefa Klementa, rodiče, sourozence a duše v očistci
Nové Dvory
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Pohřeb pana Jana Musila z Olešenky
Za Emila Zicha, syna Miroslava a jeho děti
Svátek sv. Blažeje
Žižkovo Pole: Pohřeb pana Josefa Fiedlera
Za nová a stávající duchovní povolání

5. neděle v mezidobí
Za rodiče Mokrých a Roseckých
Za poděkování 50 let společného života a za rodinu
Fidlerovu a Horňákovu
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

Dnes v 11:00 bude pokřtěn Florián Boháček. V 15:00 bude odpolední
požehnání a v 15:30 se můžete zastavit na faru na kávu.
Zítra v 17:00 bude mít na faře setkání mladší mládeže.
Ve čtvrtek bude po mši svaté krátká adorace za nová kněžská a řeholní
povolání. Při mši svaté budeme světit svíce „hromničky“ zapalované
v těžkých okamžicích života na znamení Boží moci a záštity. Můžete si je
zakoupit.
V pátek bude v Čachotíne vikariátní setkání mládeže na téma
komunikace. Hostem bude PhDr. Milan Novotný, jáhen a vězeňský kaplan
v Pardubicích. Začneme v 18:00 mší svatou v kostele.
V souvislosti s tím prosím ty z vás, kteří by chtěli před prvním pátkem
ke svaté zpovědi, aby pamatovali na to, že v pátek zde bude jen otec
Antonín a případně využili ke zpovědi i jiné dny, rozpis na nástěnce.
ZPOVÍDÁNÍ:
pondělí o. Antonín, úterý o. Pavel, středa o. Antonín,
čtvrtek oba, pátek o. Antonín od 17:00, sobota oba)

V sobotu bude od 19:00 do 20:00 adorace v kostele.
Vezměte si farní list popřípadě dětskou přílohu. Nebo pastorační plán
na letošní rok. Omlouvám se za chybu v části nákladu Římsy je špatně
uvedena 9. neděle v mezidobí místo 1. postní a chybí zdůraznění
popeleční středy.
Příští neděli bude mše svatá s dětským kázáním.

Děkuji za pomoc a občerstvení při
organizaci ekumenické bohoslužby
i účast na modlitbách za jednotu církve.
Chci věřit, že nám všem leží na srdci. Děkuji
za vaše modlitby, oběti, pomoc, úklid fary
a kostela i dary do sbírek. Bůh Vám oplať.

