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Slavnost Ježíše Krista Krále
25. 11. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
Slavnost Ježíše Krista Krále
Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, syny Jiřího
a Bohuslava
Za Emílii Mokrou, snachu a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30 Na dobrý úmysl

27. 11. 18.00
28. 11.

7.30 Česká Jablonná
18.00

29. 11. 18.00 Na úmysl dárce
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
30. 11. 18.00 Za Jana Vlčka, za živé i zemřelé z rodu Palendalových a
Novotných
1. 12.

2. 12.

7.00 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
17.00 Žižkovo Pole s nedělní platností
1. neděle adventní
8.00 Za Jiřího Musila. živé i zemřelé z toho rodu
9.30 Za Vlastu a Josefa Pelikánovy, za živé i zemřelé z toho
rodu
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost

Slavnost Ježíše Krista Krále
25. 11. 2018
Ohlášky
Dnes v 11.00 bude pokřtěna Ema Kateřina Linhartová. Od 17.00 vás
zvu na promítání o lágrech na Jáchymovsku. Od 18.45 budou litanie k NSJ
a požehnání
Ve středu se v ČR poprvé připojme k iniciativě modlitby za
pronásledované křesťany nazvané červená středa, společně za víru a
svobodu. Kromě modlitby můžete rozsvítit červenu svíci. Více na nástěnce.
V pátek bude v 15.00 modlitba Korunky; v 15.30 na faře setkání
scholičky. V 17.00 adorace s možností svátosti smíření. Po mši svaté bude
na faře setkání mládeže a těším se na viděnou.
V sobotu v 9. 00 se na faře sejdeme s ministranty a zájemci o
ministrování. V 11. 00 bude pokřtěna Viktorka Henzlová. Ve 13.00 začíná
výstava betlémů. Betlémy k zapůjčení prosím noste 29. 11. mezi 16. a 18.
hodinou na faru. Vyzvedněte si je 3. 12. od 14.00 Děkujeme za spolupráci.
Na počátku nového církevního roku bude v sobotu od 18.30 do 20.30
v Dolní Jablonné adorace.
Příští neděli bude sbírka na bohoslovce. Druhá mše svatá bude
s kázáním pro děti. Po mší svatých se budou na faře zapisovat intence na
celý rok 2019. Pokud na vás nevyjde termín, který jste si přáli, nezoufejte.
U Boha není čas a může vaši modlitbu použít kdykoli před i potom, co se
modlíte. Adventní Římsa vyjde až za týden.
Klášter pražského jezulátka zve opět děti k účasti na vánoční výtvarné
soutěži. Více na nástěnce. Nezapomeňte na jméno, věk, adresu, telefon.
Hromadně mohu obrázky poslat, pokud mi je donesete do 16. 12. včetně.
Dnes končí volby do P.R. Na lístky vhozené později nebudu brát zřetel.
U bočního oltáře, kde zpovídám, je kompletní
nabídka materiálů pro děti. Objednávky v sakristii!
Sbírka kulatiny: Pan Ludvík Lán 724 511 659
Poděkování
Děkuji za vaše modlitby, oběti, všechny služby, příspěvky
do sbírek, úklid fary, kostela i výzdobu. Bůh Vám oplať.

