1. neděle adventní
2. 12. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

8.00
9.30
2. 12.
11.00
18.00

3. 12.

1. neděle adventní
Za Jiřího Musila, živé i zemřelé z toho rodu
Za Vlastu a Josefa Pelikánovy, za živé i zemřelé z toho rodu
Stříbrné Hory
Za farnost

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
7.00 Za zemřelé rodiče

4. 12. 18.00 Za Marii a Josefa Sejkorovy, živé i zemřelé z toho rodu
5. 12. 16.30 Mikulášská mše sv. za děti a mládež
Památka sv. Mikuláše, biskupa
6. 12. 18.00 Za nová duchovní povolání a zemřelé pastýře farnosti
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
7. 12. 18.00 Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu Růženu
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu (doporučený svátek)
7.00 Za Marii Rázlovou, rodiče a sourozence
8. 12.
14.00! Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání
do dalších let
+ za farnost (úmysl přednášejícího na duchovní obnově)
2. neděle adventní
8.00 Za Zdeňka Dvořáka a jeho rodiče
9.30 Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, jejich rodiče
9. 12.
a sourozence
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost

1. neděle adventní
2. 12. 2018
Ohlášky
Dnes je sbírka na bohoslovce. Po mši svaté je na faře zápis intencí na
rok 2019. Můžete zároveň navštívit výstavu betlémů. Jste zváni. Od 18.45
budou litanie k NSJ a požehnání. Obnovou křestních slibů jsme zahájili
farní rok věnovaný v souladu s výjimečným misijním měsícem říjnem 2019
svému povolání k misii. Rok svěříme přímluvě apoštola národů sv. Pavla.
Loď před oltářem je symbolem získávání duší pro Krista, nádoba s vodou
pak připomíná křest, počátek našeho zpodobení s Ježíšem.
Pondělí 17.00 - 18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře.
Středa 16.30 mikulášská mše svatá s nadílkou a kázáním pro děti.
Čtvrtek po mši svaté setkání ekonomické rady farnosti.
Pátek 15.00 modlitba Korunky; 15.30 setkání scholičky na faře; 17.00
adorace s možností svátosti smíření; 19.00 setkání nové PR a stávající ER
na faře. Na nástěnce visí výsledky voleb.
Sobota 9.00 setkání biřmovanců na faře; 14.00 - 17.00 duchovní
obnova farnosti se zasvěcením P. M.; 17.00-19.00 adorace. Prosím o
přispění něčím k snědku.
U oltáře P. M. je nově k podepsání petice proti ratifikaci Istanbulské
úmluvy. Info přiloženo. Pokud uznáte za vhodné, můžete se podepsat.
Vezměte si Římsu, popřípadě dětskou přílohu.
Příští neděli bude dveřní sbírka na křesťanská média
U zpovědnice je nabídka materiálů pro děti. Objednávky v sakristii!
Zveme děti k adventnímu snažení popsanému v boční lodi.
Za dobrovolný příspěvek jsou k dispozici adventní brožurky (poř. cena 20.- Kč).

Sbírka kulatiny: Pan Ludvík Lán 724 511 659
Poděkování
Děkuji dobrovolníkům za služby při organizaci
a provedení výstavy betlémů, jejich půjčení
(vyzvednutí 3. 12. od 14.00) i za programy pro
děti. Za vaše modlitby, oběti, všechny služby,
příspěvky do sbírek, úklid fary, kostela i
výzdobu. Bůh Vám oplať.

