32. neděle v mezidobí
11. 11. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

8.00
9.30
11. 11.
11.00
18.00

32. neděle v mezidobí
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a za Josefa
a Růženu Tománkovy
Stříbrné Hory
Za farnost

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
12. 11.
Za Věru Martínkovou, Hanu Petrovou, rod Lédlů a
7.30
Anichoberů
Památka sv. Anežky České, panny
13. 11.
18.00 Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
14. 11.

7.30 Za rody Sejkorů a Sobotků
18.00 Olešenka

15. 11. 18.00 Za naše zastupitele a město
16. 11. 18.00 Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v očistci
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
17. 11. 7.00 Za Dr. Jiřího Procházku, rod z obou stran a duše v očistci
17.00 Žižkovo Pole
33. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich syna
a duše v očistci
9.30 Za rodiče Vackovy, dva syny, dceru a snachu, tři zetě a
18. 11.
rodiče Janákovy, syna a zetě
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost

32. neděle v mezidobí
11. 11. 2018
Ohlášky
Dnes je sbírka na plošné pojištění majetku. Od 18.45 litanie k NSJ a
požehnání.
Na nástěnce visí výsledná kandidátka na druhé kolo voleb, které se
uskuteční 25. listopadu. Podle stanov pastoračních rad farností
Královehradecké diecéze může být do pastorační rady farnosti zvoleno
nejvýše šest členů. Nejvýše šest pak dojmenovává administrátor.
Kroužkujte tedy volně podle svého uvážení, zvoleno bude šest kandidátů
s nejvyšším počtem hlasů. Lístky jsou na stolečkách.
Římskokatolická farnost Nížkov zve dnes od 17. 00 na podzimní
koncert Squadry Risonante. Vystoupí studentský pěvecký sbor
biskupského gymnázia a ZUŠ Hradec Králové. Plakát je na nástěnce.
Ve středu v 19.00 se na faře sejdeme s rodiči dětí ze 3. třídy.
Ve čtvrtek v 18.00 bude mše svatá sloužena za naše zastupitele a
město. Po ní bude program pro zastupitele.
V pátek bude v 15.00 modlitba Korunky; v 15.30 na faře setkání
scholičky. V 17.00 adorace s možností svátosti smíření. V 18.00 mše sv. s
kázáním pro děti (P. Petr Soukal); uvítáme ho také na setkání mládeže
v 19.00 na faře.
V sobotu v 9.00 se na faře sejdeme s biřmovanci.
U bočního oltáře Panny Marie je možnost podepsat petici na podporu
manželství, v sakristii zakoupit diecézní kalendář a DVD z 1. sv. přijímání,
u bočního vchodu si můžete vybrat a objednat fotografie.
Kdo byste si chtěli objednat liturgické sešitky pro práci s dětmi na
následující liturgický rok cyklus C, zapište se v sakristii. Kdo je už máte,
letos byly dotvořeny i evangelní texty sv. Jana pro určité části liturgického
roku. Doufám, že do příští neděle budou k nahlédnutí v sakristii.
Sbírka kulatiny: Pan Ludvík Lán 724 511 659
Poděkování
Děkuji za vaše modlitby, oběti, služby,
příspěvky do sbírek, úklid fary a kostela. Za
výzdobu. Bůh Vám oplať.

