21. neděle v mezidobí
26. 8. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

8.00
26. 8.

9.30
11.00
18.30

21. neděle v mezidobí
Za živé i zemřelé z rodů Karlových, Fišarových
a Linhartových
Za Bohuslava Fišara, rodiče Sobotkovy a děti
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Moniky
Na úmysl dárce
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Za P. Jana Cimburka

27. 8.

7.30

28. 8.

18.30

29. 8.

7.30

30. 8.

18.30

Za Boženu Pavlíčkovou, bratra a jejich rodiče

31. 8.

18.30
7.00
17.00

Za Vladimíra Jelínka, rodiče a celý rod
Za Jana a Ludmilu Málkovy
Žižkovo Pole s nedělní platností
22. neděle v mezidobí

1. 9.

2. 9.

8.00
9.30
11.00
14.00
18.30

Za děti a jejich rodiny– první svaté přijímání
Stříbrné Hory
Poutní mše sv. v Olešence
Za farnost

21. neděle v mezidobí
26. 8. 2018
Ohlášky
Dnes krátce po skončení večerní mši svaté bude od 19.15 modlitba
litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.
V pátek navštívíme nemocné. V 15.00 hodin bude modlitba
Korunky v kostele. V 17.30 bude adorace s možností svátosti smíření.
Mše svatá bude s dětským kázáním. Po mši svaté budeme žehnat
školákům a požehnáme i jejich školní pomůcky. Můžete je pokládat pod
hlavní oltář. Po mši svaté budeme s dětmi jdoucími k 1. sv. př.
pokračovat na faře.
V sobotu v 9: 00 proběhne v kostele zpověď dětí a rodičů. Rodiče
bude zpovídat P. Zdeněk Sedlák z Nížkova a upřímně je k tomu zveme.
Potom si uděláme nácvik obřadu a rodiče propustíme. Ve 14:00 začne
farní odpoledne. Děti se budou moci pobavit na atrakci i s mládeží a
dospělí mohou něco pojíst, popít a pohovořit. K dispozici bude
občerstvení, pokud něčím malým přispějete k obecné radosti, jistě to
také sníme. Odpoledne je otevřené všem, nejen prvokomunikantům
a jejich rodinám. Jste zváni.
V neděli bude 1. svaté přijímání dětí.
Odpoledne pouť v Olešence.
V sakristii jsou k dispozici kalendáře.
U bočního oltáře Panny Marie je možnost podepsat
petici na podporu manželství.
Poděkování
Děkuji vám všem za všechny modlitby, oběti
a pomoc ve farnosti. Za úklid kostela a fary,
výzdobu a příspěvky do sbírek.
Bůh Vám oplať.

