Římskokatolická farnost Přibyslav

33. neděle v mezidobí | 13. 11. 2022
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

12. 11.
sobota

18.00

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Za Marii Dolákovou, manžela, dcery a duše v očistci (s nedělní
platností)

13. 11.
neděle

33. neděle v mezidobí
8.00 Na poděkování za dar života a za všechnu Boží
lásku a milosti
9.30 Za farnost

14. 11.
pondělí

7.30 Za manžele Fráňovy, Jarošovy, Táčikovy a duše
v očistci

15. 11.
úterý
16. 11.
středa
17. 11.
čtvrtek
18. 11.
pátek
19. 11.
sobota
20. 11.
neděle

18.00 Za Marii Ledvinkovou a duše v očistci
7.30 Mše svatá nebude
14.00 Pohřeb pan Josef Benc
18.00 Olešenka
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18.00 Za rodinu Novotných a Marii Vábkovou
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
18.00 Za Marii a Františka Rutovy, živé i zemřelé z
obojí strany a duše v očistci
17.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
Slavnost Ježíše Krista Krále
8.00 Na poděkování za zdraví a Boží požehnání
9.30 Za Ludmilu a Bohuslava Fišarovy a jejich rodiče
11.00 Stříbrné Hory
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Ohlášky
• 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.
Schola zve mladé a nadějné zpěváky/zpěvačky a hráče na
všelijaké nástroje z naší farnosti v pátek v 19.00 na faru.
V případě dotazů kontaktujte Pavla Vence (telefonní číslo na
plakátu).
• V sobotu bude od 9.00 ministrantská schůzka. Na venkovní
nástěnce a sociálních sítích je pozvání na vikariátné setkání
mládeže v Čáslavi.
• Příští neděli bude v 11.00 pokřtěn Karel Nekula. Od 18.00 do
19.00 bude v kostele adorace.
• Na nástěnce a na webových stránkách farnosti jsou
zveřejněna jména všech členů pastorační rady farnosti pro
další období. Děkuji volební komisi za čas, přípravu
a zajištění voleb.
• Oblékejte se prosím do kostela důkladně, z důvodů vysokých
cen elektřiny si nemůžeme dovolit topit. Výměr zálohy jen na
kostel by byl přes 30 tisíc korun měsíčně. Snad na Vánoce.
Mrzí mě to.

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

