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8.00
26.11.

9.30
11.00
18.00

27.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále
Za Emílii Mokrou, snachu a rod Mokrých, Janáčků a
Lemperů
Za rodiče Vackovy, syna, snachu a tři zetě a rodiče
Jonákovy, syna a zetě
STŘÍBRNÉ HORY
Za farnost

7.30

28.11.

18.00

29.11.

7.30

Za rodiče Nápravníkovy, Jiřího Eliáše a rodiče,
rodiče Matouškovy

30.11.

18.00

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Za Jana Vlčka, celý rod Vlčkových a Novotných

1.12.

18.00

Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence

2.12.

7.00

3. 12.

8.00
9.30
11.00
11.00
18.00

1. neděle adventní
Za Jiřího Musila, živé i zemřelé z toho rodu
Za Vlastu a Josefa Pelikánovy a celý rod
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
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Dnes v 17.00 bude požehnání.
V pondělí v 17.00 bude na faře setkání dětí.
V úterý v 17.00 bude na faře setkání ministrantů.
Ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 můžete na faru přinášet betlémy na
výstavu. Po mši svaté bude na faře biblická hodina, jste zváni.
V pátek v 15.00 modlitba Korunky. Od 15.30 setkání scholičky na faře.
V 17:00 adorace a možnost svátosti smíření při prvním pátku.
V sobotu v 10.00 bude na faře studijní setkání ministrantů. V 11:30
bude pokřtěna Adéla Rezničenková. Ve 13:00 hodin začne na faře výstava
betlémů hudebním vystoupením. Program skončí v sobotu v 17:00. Od
18:00 začne v Chotěboři církevní silvestr pro vikariátní mládež. Prosím o
přispění občerstvením z řad mladých. Na programu bude společná oslava
nového církevního roku spojená s adorací a zamyšlením. V autě mám
zatím volno.
V neděli bude výstava betlémů otevřena od 9:00 do 12:00 hodin. Ve
12:30 bude okřtěna Klára Musilová. Po obou mší svatých bude probíhat
zápis intencí na první pololetí roku 2018. Mešní sbírka bude na
bohoslovce. Zároveň proběhne dveřní sbírka, do pokladničky připravené u
vchodu, na podporu křesťanských médií (TV Noe, radio Proglas).
Rodiče, kteří by chtěli při práci se svými dětmi použít liturgické
sešitky vydané pro děti k nedělní liturgii, kontaktujte pana Močubu.
Poděkování
Děkuji Vám všem za vaše
modlitby, oběti, služby,
výzdobu a úklid kostela i
fary, za dary do sbírek.
Děkuji mužům za pomoc
se skládáním lešení, i
ženám, které pomohly
s jejich občerstvením.
Bůh Vám oplať.

