Římskokatolická farnost Přibyslav

31. neděle v mezidobí | 31. 10. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

31. 10.

31. neděle v mezidobí
8.00 Za Emilii a Jana Tománkovy, živé i zemřelé
z toho rodu
9.30 Za zemřelého Jana Němce, rodiče Jana a
Františku a celý ten rod
18.30 Za farnost
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Slavnost Všech svatých
Za živé i zemřelé z rodu Dostálových a
Dočekalových
Za rodičePrchalovy, jejich děti, živé i zemřelé a
duše v očistci
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Za zemřelé z rodiny Močubovy, Holasovy,
Theiszovy, Biňovcovy a Medovy
Za všechny zemřelé (modlitba na hřbitově)
Za zemřelé příbuzné, přátele, dobrodince,
sousedy a spolužáky
Nové Dvory
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Za duchovní povolání
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše
vv očistci
Za Stanislava a Vlastu Bártovy a ten rod
Žižkovo Pole
32. neděle v mezidobí
Za rodiče Sejkorovy, Sobotkovy, jejich
sourozence a jejich rodiče a sourozence Lukáše,
Mirka a Pavla
Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče, Josefa a
Růženu Tománkovy, živé i zemřelé z obou rodů
Stříbrné Hory
Za farnost
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Ohlášky
 V pondělí a v úterý se bude zpovídat 40 minut přede mší a 10
minut přede mší se půjde kněz připravovat na bohoslužbu. V
úterý nebude setkání dětí na faře.
 V pátek v 15.00 v kostele modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství. Od 17.30 adorace a možnost svátosti smíření. Po
mši svaté setkání pastorační a ekonomické rady farnosti na faře.
 Vezměte si farní Římsu.
 Sbor zve nové členy k nacvičování Mše Jakuba Jana Ryby.
 V sakristii si můžete koupit diecézní kalendář. Cena je 70 Kč.
 Pomodlíme se modlitbu za synodu, která bude v místních
společenstvíéch sbírat podněty po obnuvu působení církve,
Dozvíte se snad brzy o setkání v listopadu, prosinci a lednu.
Letáčky si můžete nechat.

Poděkování
 Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, úklid
fary a kostela i příspěvky do sbírek. Sbírka z minulé neděle
určená na PMD činila 27.000 Kč a byla za tímto účelem
odeslána. Za výrobky na misijním jarmarku se vybralo 14.400 Kč.
Bůh vám oplať.

P. Pavel Sandtner 605 727 555

