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Na poděkování za zdraví a Boží požehnaní
Za Ludmilu a Bohuslava Fišarovy a jejich rodiče
Stříbrné Hory
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Za Františku Klusáčkovou, manžela, dceru Libuši,
zetě Františka a živé i zemřelé z toho rodu
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Za Jana Zacha, živé i zemřelé z toho rodu
Slavnost sv. Klementa I., papeže a
mučedníka, hl. patrona diecéze
Za Jiřího Eliáše, rodiče Emilii a Josefa
Nápravníkovy a Jana Matouška
Dolní Jablonná
Památka sv. Ondřeje Dung-Lac, kněze
a jeho druhů, mučedníků
Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy a syny
Bohuslava a Jiřího
Za Jiřího Matouška

9.00 Mše sv. v DPS
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
1. neděle adventní
8.00 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče, sourozence a
snachu Ivanu
9.30 Za Emilii Mokrou, snachu a duše v očistci
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Ohlášky
• Dnes adorace v kostele v čase 18.00-19.00.
• V úterý 16.30 – 18.00 mimořádně setkání misijní klubko na faře.
• Ve čtvrtek po večerní mši svaté biblická hodina na faře.
• V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.00 možnost
adorace a svátosti smíření či krátkého duchovního rozhovoru.
• V sobotu mše svatá v DPS v 9.00 a večer v 19.00 setkání
mládeže na faře.
• Příští víkend je po oba dny výstava betlémů na faře. Betlémy
k vystavení prosím noste na faru ve čtvrtek 24. 11. od 16.00 do
18.00. K vyzvednutí budou v pondělí ve stejnou dobu. A
prosíme vás také o buchty k občerstvení, ty prosím přinášejte
v sobotu v čase 9.00-11.00. Výstava je zahájena vystoupením
dětí z MŠ Přibyslav. Srdečně vás všechny zvou pořadatelé.
• Úmysly mší svatých na rok 2023 si můžete zadávat takto:
• neděle 27. 11.: 9.00-11.00 (na faře zapisuje pan Matějka);
• úterý 29. 11. až pátek 2. 12.: 16.00-17.00 na čísle 773 551 771,
nebo kdykoli během týdne na zdenek.matejka@seznam.cz
Intence budou zapisovány podle toho, kdy došly, vždy večer. Po
těchto termínech bude zapisování možné v sakristii.
• Příští neděli v 11.00 budou pokřtěni Roman Vaňkát, Adam
Stloukal a Tobiáš Rakušan.
• S sebou si na večerní v sobotu i na obě ranní mše v neděli
můžete k posvěcení přinést adventní věnce.
Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, úklid
fary a kostela i příspěvky do sbírek.

