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Za farnost (s nedělní platností)

31. neděle v mezidobí
Za rodinu Hladíkovu, Šmidrkalovu a
Grubauerovu
Za Karla Fikara
PŘECHOD NA ZIMNÍ ČAS (3.00 → 2.00)
Na poděkování za 50 let života
Slavnost Všech svatých
Za živé i zemřelé z rodu Dostálových a
Dočekalových
Za Františku, Marii,Václava Henzlovy a všechny
z toho rodu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Za zemřelé z farnosti, na které již nikdo
nepamatuje, zemřelé dobrodince, sousedy,
přátelé a známé.
Za všechny zemřelé
(modlitba na hřbitově)
Pohřební obřady pan František Loužecký
Za duchovní povolání
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Za rodinu Kubíčkovu a živé i zemřelé z toho
rodu

7.30 Za Karla Smejkala, manželku a zemřelé děti
17.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
32. neděle v mezidobí
8.00 Za Karla a Jana Polmetlovy, rodiče, Josefa a
9.30 Růženu Tománkovy, živé i zemřelé z obou rodů
Stříbrné Hory
11.00
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Ohlášky
• Dne 18.30-19.30 adorace v kostele.
• Dnes je poslední den k odevzdání hlasovacího lístku
k volbám do PR farnosti. Jména všech členů nové pastorační
a ekonomické rady farnosti budou zveřejněna 13. 11. 2022.
• V úterý 16.30 -18.00 setkání dětí na faře.
• V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.00
možnost adorace a svátosti smíření či krátkého duchovního
rozhovoru. Od 19.00 zveme do farního sálu na cestopisné
vyprávění Mareka Slobodníka se slide a video o cestování po
celé světě na Jawě 250 a Pionýru. Lístky možné zakoupit
v síti sms Ticket a na místě.
• Povzbuzuji vás k účasti na mších svatých v týdnu modliteb za
zemřelé, neděláme to pro sebe, ale pro ně.
• Při odchodu si můžete vzít listopadovou Římsu.
• Příští neděli bude v 11.00 bude křtít rodina Čermákovas a
Pátkova.

Poděkování
Děkujeme za pomoc při stavbě a sklizení lešení na instalaci
restaurovaných částí presbytáře. Za všechny vaše modlitby a
služby ve farnosti, úklid fary a kostela i příspěvky do sbírek.
Na papežské misijní dílo se vybralo 22 200.- Kč.Bůh vám
oplať.

