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14. 1.

15.1.
16.1.
17.1.
18.1.

8.00
9.30
11.00
18.00

7.30 Za rodiče Prokešovy, jejich rodiče a sourozence
13.00 Pohřeb pana Františka Musila Stříbrné Hory
18.00 Za Jana Čepla a dceru Marii Stránskou
Památka sv. Antonína, opata
7.30
18.30 Dolní Jablonná
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18.00 Za rodiče Culkovy, rody z obou stran a duše v očistci

19.1.

18.00

20.1.

7.00

21. 1.

2. neděle v mezidobí
Za rodiče Rázlovy, syna a snachu a duše v očistci
Za Marii a Albína Jajtnerovy a ten rod
Stříbrné Hory
Za farnost

Za Romana Podrázského a za živé i zemřelé z rodin
Podrázkových a Kasalových

Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence
3. neděle v mezidobí
8.00 Za rodiče Fidlerovy, Horňákovy a Hrabákovy
9.30 Za Jindřicha Vlčka
11.00 Žižkovo Pole
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost
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Ohhlláášškkyy
V pondělí od 17.00 do 18.30 bude na faře ministrantská schůzka.
V úterý od 17.00 do 19.00 misijní klubko.
Ve čtvrtek nebude na faře biblická hodina. Bude setkání ekonomické
rady farnosti. Biblická hodina se o týden odkládá. Děkuji.
V pátek v 15.00 bude modlitba Korunky. V 15.30 setkání scholičky na
faře. V 17.00 adorace s možností svátosti smíření. Po mši svaté bude na
faře veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti. Věnovat se
budeme pastoračnímu plánu na rok 2018.
V sobotu v 11.00 uzavřou v našem kostele sňatek Lukáš Flesar a
Růžena Slámová z Poděšína.
V neděli ve 12.30 bude pokřtěna Veronika Klímová. V 16:00 jste zváni
na ekumenickou bohoslužbu do Nížkova. V 17.00 bude požehnání.
Ve dnech 18.–25. 1. bude týden modliteb za jednotu křesťanů.
Za organizátory tříkrálové sbírky oznamuji, že na Přibyslavsku se
vybralo celkem 240 322 Kč, což je o 8 tis. více než vloni. Jedná se o nejvyšší
částku v historii Tříkrálových sbírek v naší farnosti. Poděkování patří všem
dárcům i dobrovolníkům z řad dětí a dospělých, kteří se vydali do ulic
Přibyslavi a okolních obcí. Velký dík patří také hudebníkům za Tříkrálový
koncert, sponzorům i těm kdo přispěli svojí nezištnou pomocí. Pán Bůh
žehná dobrému dílu, ať žehná i nám.
PPoodděěkkoovváánníí
Děkuji
také
za
vaše
modlitby, týden duchovních
cvičení jsem díky tomu prožil
snad plodně. A na vás jsem
samozřejmě také myslel.
Také za oběti, služby,
výzdobu a úklid kostela i
fary. Bůh Vám oplať.

