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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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2. neděle adventní
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a
snachu Růženu
Za děti a mládež
Stříbrné Hory
Mikulášská za farnost – s nadílkou
Za uzdravení s prosbou o požehnání
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Za živé i zemřelé z rodů Karlových, Píškových a
Polívkových
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
Za Marii Rázlovou a rodiče z obojí strany

7.30
18.00
18.00 Za Marii a Josefa Sejkorovy, živé a zemřelé z
9. 12.
obou rodů
10. 12. 18.00 Za Jana Kasala, manželku a rodiče
11. 12. 7.30 Za odvrácení pandemie
3. neděle adventní
8.00 Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany,
jejich děti a duše v očistci
12. 12.
9.30 Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, zetě, jejich
sourozence a rodiče
18.00 Za farnost
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Ohlášky
 Ranní krátké adventní mše v pondělí budou od 7.00. Zveme děti
před nástupem do školy.
 Dnes bude „dveřní“ sbírka na televizi Noe a rádio Proglas.
 V úterý od 16.30 do 18.00 se na faře sejdou děti z misijního
klubka.
 V pátek 15.00 v kostele modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství. Od 17.00 adorace a možnost svátosti smíření.
 V kostele v boční lodi je adventní snažení pro děti.
 Můžete si vzít adventní brožury za dobrovolný příspěvek 30.- Kč.
 Příští sobotu bude v 11.00 v Dolní Jablonné pokřtěna Magdalena
Bencová; 19.00 – 20.00 bude v kostele adorace.
 Příští neděli je sbírka na bohoslovce. Do příští neděle mohou
děti podobně jako byly samy obdarovány svatým Miklulášem,
nachystat nějakou pozornost starším lidem v DPS. Pokud to
bude možné rozdáme je při bohoslužbě 18. 12.
 Vezměte si Římsu.
 Pomodlíme se modlitbu za synodu.

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

