Římskokatolická farnost Přibyslav

33. neděle v mezidobí | 14. 11. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
33. neděle v mezidobí
8.00 Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
14. 11. 9.30 Za farnost
18.00 Na poděkování za dar života a za všechnu Boží
lásku a milosti
15. 11.

7.30 Za živé a zemřelé z rodu Ledlů, Anichoberů a
Klusáčků

16. 11.

18.00 Za Marii Ledvinkovou, rodiče a duše v očistci
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
17. 11. 7.30 Za rodiče Prokešovy a celý rod a duše v očistci
18.30 Dolní Jablonná
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
18. 11. 18.00 Za MUDr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a
duše v očistci
19. 11.

18.00 Za Ludmilu a Jana Kunstarovy a duše v očistci

7.30 Na poděkování za 40 let společného života
s prosbou o požehnání do dalších let
17.00 Žižkovo Pole
Slavnost Ježíše Krista Krále
8.00 Za P. Jana a P. Karla Filipovy, rodiče a
sourozence
21. 11. 9.30
Za rodiče Vackovy, dva syny, dceru, snachu, tři
zetě a rodiče Jonákovy, syna, zetě a vnuka
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost
20. 11.

P. Zdeněk Sedlák 604 246 882
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Ohlášky
 Příští týden se zúčastním duchovních cvičení. V případě
naléhavých záležitostí se obracejte na P. Zdeňka Sedláka,
bohoslužby bude sloužit P. Antonín. Prosím o modlitbu
 V úterý od 16.30 do 18.00 se na faře sejdou děti.
 V pátek 15.00 v kostele modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství. Od 17.00 adorace a možnost svátosti smíření. Po
mši svaté v 19.00 prosím o účast členy PR a ER farnosti.
 V sobotu bude diecézní setkání mládeže v Hradci Králové.
Odjezd autobusu v 6.30 z autobusového nádraží. Informace na
webu biskupství. Příspěvek 100.- Kč. Prosím jen se stavte
v sakristii nahlásit, aby autobus nejel prázdný. Od 20.00 do
21.00 v kostele adorace.
 Příští neděli bude druhá mše sv. s dětským kázáním. Od 15. 00
pak káva na faře (s hostem - evangelickou farářkou ze Sázavy
Alžbětou Hatajovou a její rodinou). Můžete přispět nějakým
zákuskem či občerstvením. Sbírka z příští neděle je určena na
pojištění kostelů.
 V sakristii si můžete koupit diecézní kalendář. Cena je 70 Kč.
 Pomodlíme se modlitbu za synodu, která bude událostí
setkávání lidí a jejich naslouchání Božímu slovu i předáním
podnětů k životu v církvi. Více po setkání PR a ER farnosti.

Poděkování
 Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, úklid
fary a kostela i příspěvky do sbírek. Bůh vám oplať.

