2. neděle adventní
9. 12. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

9. 12.

2. neděle adventní
8.00 Za Zdeňka Dvořáka a jeho rodiče
9.30 Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, jejich rodiče
a sourozence
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost

10. 12.

7.00

11. 12.

18.00 Za zdraví a požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.

7.30 Za rodiče Rázlovy, syna, dvě snachy a duše v očistci
18.00 Olešenka
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
18.00
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
18.00 Za Jana Prchala, ten rod a duše v očistci
7.00
17.00
8.00

16. 12.

Za Marii Staříkovou, sourozence a duše v očistci

9.30
11.00
18.00

Za Dr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše
v očistci
Žižkovo Pole
3. neděle adventní
Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany, jejich děti a
duše v očistci
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou
Stříbrné Hory
Za farnost

2. neděle adventní
9. 12. 2018
Ohlášky
Dnes probíhá v kostele dveřní sbírka do kasiček na křesťanská média.
Od 18.45 budou litanie k NSJ a požehnání.
V úterý 17.00-19.00 setkání misijního klubka na faře.
Ve čtvrtek 19.00 biblická hodina na faře
V pátek 15.00 modlitba Korunky; 15.30 setkání scholičky na faře;
17.00 adorace s možností svátosti smíření. Přítomen bude jen P. Antonín,
já budu mít duchovní obnovu ve Ždírci.
V sobotu 9.00 mše svatá v DPS, zveme děti; 13.30 vánoční zpovídání
a prodej knih.
Příští neděli bude druhá mše sv. s kázáním pro děti. Uskuteční se
dveřní sbírka a prodej předmětů na pomoc matkám v nouzi - na azylový
dům v Hamrech u Hlinska. Odpoledne od 14.00 živý betlém na faře.
Prosím maminky a manželky ministrantů, aby do Vánoc vzali jejich
oblečení na vyprání.
U oltáře P. M. petice proti ratifikaci IÚ. Info přiloženo.
U zpovědnice je nabídka materiálů pro děti. Objednávky v sakristii!
Zveme děti k adventnímu snažení popsanému v boční lodi.
Stále probíhá sbírka kulatiny na opravu střechy po vichřici.
Pan Ludvík Lán 724 511 659
Poděkování
Sbírka na bohoslovce byla 15 189.- Z výstavy betlémů odesíláme 3000.- Kč
na papežské misijní dílo. U sošky dítěte Ježíše v boční lodi je kasička, do
které můžete přispívat na pořízení vlastní soška Jezulátka do našeho
kostela. ER farnosti rozhodla o jeho pořízení. Celkem už máme 10.500.- Kč
(ze 17.500). Děkuji všem, kteří pomohli s organizací voleb do PR farnosti.
Také za přípravu balíčků na mikulášskou nadílku. Děkuji za pomoc
s občerstvením a uskutečněním duchovní
obnovy. Za vaše modlitby, oběti, všechny
služby, příspěvky do sbírek, úklid fary, kostela
i výzdobu. Bůh Vám oplať.

