12.11.

13.11.

32. neděle v mezidobí
8.00 Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
9.30 Za Jaroslava Prokeše, sourozence a celý rod
11.00 STŘÍBRNÉ HORY
18.00 Za farnost

7.30

Památka sv. Anežky České, panny
Na dobrý úmysl

14.11.

18.00 Za Kateřinu Novotnou, Marii Vábkovou a celý rod

15.11.

7.30 Za uzdravení syna
18.30 Dolní Jablonná

16.11.

17.11.

18.00 Na poděkování za 50 let společného života a
prosbu o požehnání do dalších let
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18.00 Za děti a mládež, za náš národ

18.11.

7.00

19.11

33. neděle v mezidobí
8.00 Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v očistci
9.30 Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
11.00 ŽIŽKOVO POLE
11.00 STŘÍBRNÉ HORY
18.00 Za farnost

Minulou neděli jsem ohlásil sbírku na plošné pojištění, ale
v skutečnosti je až dnes. Tedy z těchto dvou sbírek pošleme tu větší na
plošné pojištění a tak vyřešíme případná nedorozumění. Při druhé mši
svaté bude pokřtěna Stella Emilie Mikulášová. V 17.00 bude požehnání.
Odpoledne a v pondělí budu na setkání kaplanů pro mládež v naší diecézi.
Mši svatou bude mít ráno P. Antonín.
V pondělí v 17.00 se na faře sejdou děti.
V úterý v 17.00 se na faře sejdeme s ministranty.
Ve čtvrtek bude po mši svaté na faře biblická hodina.
V pátek bude v 15.00 modlitba Korunky. Od 15.30 setkání scholičky
na faře. V 17:00 začne adorace a bude možné přistoupit ke svaté zpovědi.
Mši svatou bude sloužit novokněz P. Dmitro Romanovský z Kutné Hory a
bude udělovat novokněžské požehnání. Po mši svaté bude setkání
mládeže na faře.
V sobotu bude v 9.00 mše svatá v DPS; v 17.00 „Povodeň“ (setkání
vodáků na faře)
V předstihu upozorňuji, že v sobotu 25. 11. v 18.00 bude na faře
přednáška MUDr. Preiningerové o úctě k životu a antikoncepci. Plakát na
nástěnce, jste zváni.

Děkuji Vám všem
za vaše modlitby,
oběti,
služby,
výzdobu a úklid
kostela i fary. Bůh
Vám oplať.

