Římskokatolická farnost Přibyslav

1. neděle adventní | 28. 11. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
1. neděle adventní
8.00 Za rod Bezpalců, Dvořáků a duše v očistci
28. 11.
9.30 Za Emílii Mokrou, snachu a všechny živé i
zemřelé z toho rodu
18.00 Za farnost
29. 11.

7.00 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
30. 11.
18.00 Za uzdravení rodových kořenů
1. 12.

7.30 Za uzdravení nemocného
18.00 Nové Dvory

2. 12.

18.00 Za duchovní povolání
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
18.00 Za Vlastu a Josefa Pelikánovy, živé i zemřelé
z obou rodů

3. 12.

4. 12.

7.30
17.00 Žižkovo Pole
8.00

5. 12.

9.30
11.00
16.00

2. neděle adventní
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a
snachu Růženu
Za děti a mládež
Stříbrné Hory
Mikulášská za farnost – s nadílkou
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Ohlášky
 Ranní krátké adventní mše v pondělí budou od 7.00. Zveme děti
před nástupem do školy.
 Úmysly na příští rok si můžete zadávat ode dneška a v prvním
adventním týdnu takto: neděle 16.00-18.00; pondělí až pátek
16.00- 17.00 telefonicky na čísle 773 551 771 - pan Zdeněk
Matějka, nebo kdykoli během tohoto času na email
zdenek.matejka@seznam.cz. Intence budou zapisovány podle
toho, kdy došly, vždy večer podle dispozic pana Matějky. Po
těchto termínech bude zapisování možné v sakristii.
 V úterý od 15.30 do 18.00 se na faře sejdou děti.
 Na první pátek 15.00 v kostele modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství. Od 17.00 adorace a možnost svátosti smíření.
 V kostele je připraveno adventní snažení. Podívejte se v boční
lodi.
 Před oltářem zkusíme z figurek ilustrovat nedělní evangelium.
Děkuji za ten nápad a realizaci.
 Můžete si vzít adventní brožury za dobrovolný příspěvek 30.- Kč
 Farnost Nížkov srdečně zve na adventní koncert
Consonanza dnes v 15 hodin. Podmínky na nástěnce.

Tria

 Pomodlíme se modlitbu za synodu.

Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, úklid fary
a kostela i příspěvky do sbírek. Sbírka z minulé neděle určená na
pojištění kostelů činila 13 900.- Kč. Na domov sv. Josefa v Žírci pro
nemocné s roztroušenou sklerózou jsme za rok věnovaný sv. Josefu
vybrali 18 100.- Kč. Bůh vám oplať.

