33. neděle v mezidobí
18. 11. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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33. neděle v mezidobí
Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich syna
a duše v očistci
Za rodiče Vackovy, dva syny, dceru a snachu, tři zetě a
rodiče Janáčkovy, syna a zetě
Stříbrné Hory
Za farnost

19. 11. 7.00! Za Marii Strašilovou, manžela a 4 syny
20. 11. 18.00 Za snachu Ivanu a duše v očistci
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
21. 11. 7.30 Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
18.30 Dolní Jablonná
Památka sv. Cecílie panny a mučednice
22. 11. 18.00 Za živé i zemřelé z rodin Linhartů, Nováků a Zadáků
Slavnost sv. Klementa I, papeže a mučedníka, hlavního
patrona diecéze
23. 11. 18.00 Za Marii a Františka Rutovy, jejich rodiče a sourozence
Památka sv. Ondřeje Dung–lac, kněze a druhů mučedníků
24. 11. 7.00 Za Marii Dolákovou, manžela, dcery a duše v očistci
Slavnost Ježíše Krista Krále
8.00 Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, syny Jiřího
a Bohuslava
25. 11. 9.30 Za Emílii Mokrou, snachu a duše v očistci
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost

33. neděle v mezidobí
18. 11. 2018
Ohlášky
Dnes od 18.45 budou litanie k NSJ a požehnání
V pondělí od 17.00 do 18.30 bude na faře setkání dětí (10-13 let).
V úterý bude od 17.00 do 19.00 setkání misijního klubka.
V pátek bude v 15.00 modlitba Korunky; v 15.30 na faře setkání
scholičky. V 17.00 adorace s možností svátosti smíření. Mládež je večer
zvána na vikariátní setkání mládeže – večer chval do Havlíčkova Brodu.
Začátek v 18.00 Plakát je na nástěnce. Pokud by někdo chtěl vzít autem
volná místa zatím mám.
V sobotu od 17.00 se na faře uskuteční setkání vodáků.
V neděli od 17.00 vás zvu do farního sálu na promítání o stopách
v krajině po existenci pracovních lágrů na jáchymovsku.
Děkuji moc všem, kteří se zapojujete do úklidu společných prostor
fary a prosím všechny, kdo byste byli ochotni se účastnit této služby
o zapsání na list na poličce. Děkuji Vám.
Do příští neděle včetně můžete volit do PR farnosti.
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.
U bočního oltáře při vchodu na bývalý hřbitov je kompletní nabídka
materiálů pro děti. Pokud si budete chtít objednat, stavte se v sakristii!
Společně s Martinem Ležákem zveme malé kluky mezi ministranty ke
službě i společenství. Rodiče je mohou přivést do sakristie, oblečení
postupně vyřešíme. Společné setkání nových i starých ministrantů bude 1.
prosince od 9.00 na faře. Zkusíme dát dohromady dobrou partu
a společně sloužit při Ježíšově oltáři.
Sbírka kulatiny: Pan Ludvík Lán 724 511 659
Poděkování
Děkuji za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do
sbírek, úklid kostela i výzdobu. Sbírka na plošné
pojištění církevního majetku byla 13 155.- Kč. Bůh
Vám oplať.

