Římskokatolická farnost Přibyslav

32. neděle v mezidobí | 6. 11. 2022
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
5. 11.
sobota

7.30
17.00
18.00

Za Karla Smejkala, manželku a zemřelé děti
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)

6. 11.
neděle

32. neděle v mezidobí
8.00 Za Františka a Drahoslavu Lemperovy, rod
Lemperů a Činčerů, živé i zemřelé z toho rodu
9.30 Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče, Josefa a
Růženu Tománkovi, živé i zemřelé z obou rodů
11.00 Stříbrné Hory

7. 11.
pondělí

7.30

8. 11.
úterý
9. 11.
středa
10. 11.
čtvrtek
11. 11.
pátek
12. 11.
sobota
13. 11.
neděle

Za zemřelé z rodiny Močubovy, Holasovy,
Biňovcovy a Theiszovy

17.00 Za Bohumila Hamerníka, Marii Kubátovou a živé
i zemřelé z toho rodu
(po mši sv. modlitba na hřbitově)
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
7.30
18.00 Olešenka Nové Dvory
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele
církve
18.00 Za Jana Bártu, jeho rodinu a rody z obou stran
Památka sv. Martina, biskupa
18.00 Za rodiče Flesarovy a jejich děti
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
18.00 Za Marii Dolákovou, manžela, dcery a duše v
očistci (s nedělní platností)
33. neděle v mezidobí
8.00 Na poděkování za dar života a za všechnu Boží
lásku a milosti
9.30 Za farnost
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Ohlášky

• Dnes v 11.00 bude pokřtěn Kryštof Čermák a Martin Pátek.
• V úterý 16.30 -18.00 misijní klubko dětí na faře. Mše svatá
bude výjimečně v 17.00 a po ní následuje modlitba na
hřbitově.
• V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.00
možnost adorace a svátosti smíření či krátkého duchovního
rozhovoru. V 19.15 setkání mládeže na faře.
• Příští neděli ve 14.00 bude pokřtěn Jakub Málek.

Poděkování

Děkujeme ženám za přípravu a vyhodnocení voleb do
pastorační rdy farnosti. Výsledky budou oznámeny za týden,
nejdříve se nimi seznámí sami zvolení a jmenovaní. Děkuji za
všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, úklid fary a
kostela i příspěvky do sbírek. Na misijním jarmarku se
prodejem výrobků získalo 13 680.- Kč. Bůh vám oplať.

