29. neděle v mezidobí
21. 10. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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22. 10.

29. neděle v mezidobí
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy, jejich rodiče
a sourozence
Za Jarmilu a Jana Štědrých, rodiče Slámovy
a Štědrovy
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30 Za obrácení našeho národa a Evropy

23. 10. 18.30 Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
24. 10.

7.30
18.30 Česká Jablonná

25. 10. 18.30 Za rod Kubíčků
26. 10. 18.30 Za Vladimíra Omese a celý rod
27. 10.

7.00
30. neděle v mezidobí

8.00 Na dobrý úmysl
9.30 Za rodiče Doleželovy, Pazourovy, Josefa Pazoura
a Zdeňka Myslivce
28. 10. 11.00 Stříbrné Hory
14.00 Na poděkování za všechna od Boha přijatá dobrodiní
s prosbou o požehnání pro celou farnost
18.30 nebude
přechod na zimní čas (3.00 → 2.00)

29. neděle v mezidobí
21. 10. 2018
Ohlášky
Dnes je misijní neděle. Sbírka bude věnována na papežské misijní dílo.
Stejně i výtěžek z prodeje předmětů. Ve 13.30 bude pokřtěna Mariana
Kocourková. Po večerní mši svaté v 19.15 budou litanie a požehnání.
Zítra bude v 17.00 na faře další setkání dětí od 10 do 13 let.
Ve čtvrtek nebude biblická hodina. Na faře bude probíhat výměna
dosluhujících poruchových a bezpečnostně nevyhovujících topných systémů.
V pátek v 15 hodin bude modlitba Korunky v kostele. V 15.30 bude na
faře setkání scholičky. V 17.30 bude adorace s možností svátosti smíření.
V sobotu bude od 18.00 do 20.00 hodin v kostele adorace.
V neděli v 11. 00 bude pokřtěna Tereza Anežka Pavlíková. Nebude
večerní mše svatá. Ve 14.00 bude mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní a
požehnání pro celou farnost. Po ní jste zváni na oslavu na zahradě. Tak si
prosím udělejte čas. Teplé občerstvení bude zajištěno. Kromě stodoly budou
k dispozici ještě další dva velké stany jako na Nokturnu.
U bočního oltáře Panny Marie je možnost podepsat
petici na podporu manželství, v sakristii zakoupit
diecézní kalendář a DVD z 1. sv. přijímání.
Ministranti vám dospělým po mši svaté rozdají
návrhy pro volby do PR farnosti.
Na příští neděli se mění čas, posuneme si
hodinky o hodinu zpět.
Poděkování
Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek, brigádu na faře,
úklid fary a kostela. Také za organizaci setkání s ředitelem misijních děl. Bůh
Vám oplať.

