22. neděle v mezidobí
2. 9. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

2. 9.

22. neděle v mezidobí
8.00 Za Jiřího Hejduka a rody z obou stran
9.30 Za děti a jejich rodiny– první svaté přijímání
11.00 Stříbrné Hory
14.00 Poutní mše sv. v Olešence
18.30 Za farnost
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele
církve

3. 9.

7.30

4. 9.

18.30 Na úmysl dárce

5. 9.

7.30

Za Františka a Ludmilu Pometlovy, rodiče
a sourozence
18.30 Nové Dvory

6. 9.

18.30 Za nová a stávající duchovní povolání

7. 9.

18.30 Za Věru Martínkovou, syna Jindřicha, Hanu
Petrovou a celý rod
Svátek Narození Panny Marie
7.00 Na dobrý úmysl
23. neděle v mezidobí
8.00 Za Jana a Jarmilu Pěchovy a celý rod, rodiče Kárníkovy,
Václava a Růženu Novotných a syna Miloslava
9.30 Mše sv. na náměstí za farnost a město
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře

8. 9.

9. 9.



22. neděle v mezidobí
2. 9. 2018
Ohlášky

Sbírka je dnes věnována na církevní školství. Odpoledne ve 14:00
hodin bude poutní mše svatá v Olešence. Po skončení večerní mše
svaté bude od 19.15 modlitba litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu a svátostné
požehnání.



Příští neděli bude druhá mše svatá na náměstí. Sloužit bude
okrskový vikář P. Oldřich Kučera z Havlíčkova Brodu.



V úterý odjedu na léčení do lázní Jáchymov. Zastupovat mne bude
jako dříve po dobu pracovní neschopnosti p. vikář. K dispozici v místní
službě vám bude pan kaplan. Vrátím se doufám posledního září.




Vezměte si list popřípadě dětskou přílohu.

Výuka náboženství začne ve dvou vlnách. 2.,4.,5.,6. třída začne
druhý týden v září, tedy od 12. září. 1., 3., 7. – 9. třída začne, až se
vrátím z lázní, tedy nejdříve 1. října. Pokud by se něco zvrtlo, budou
rodiče informováni přes elektronický systém Edookit. Žáci přihlášení
loni jsou automaticky přehlášení do letošního roku. Prvňáci dostanou
přihlášky ve škole. Noví žáci v sakristii nebo ve škole. Odhlášení budeme
řešit individuálně.



V pátek navštíví p. kaplan nemocné. V 15.00 hodin bude modlitba
Korunky v kostele. V 17.30 bude adorace s možností svátosti smíření.



V sakristii jsou k dispozici kalendáře.
U bočního oltáře Panny Marie je možnost
podepsat petici na podporu manželství.
Poděkování
Děkuji vám všem za pomoc a spolupráci při
přípravě dětí a slavnosti 1. svatého přijímání.
Modlete se prosím za všechny děti a jejich
rodiny. Děkuji také za všechny modlitby, oběti
a pomoc ve farnosti. Za úklid kostela a fary,
výzdobu a příspěvky do sbírek. Bůh Vám oplať.

