26. neděle v mezidobí
30. 9. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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1. 10.

26. neděle v mezidobí
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a ten rod
Za P. Václava Konfršta, rodiče a sourozence
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole – poutní slavnost
Za farnost
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
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Památka sv. andělů strážných
Za živé i zemřelé z rodu Zábranových
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18.30

Nové Dvory

18.30

Památka sv. Františka z Asisi
Za nová a stávající duchovní povolání

18.30

Za rodiče Prchalovy, ten rod a duše v očistci
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Za Josefa a Marii Čejkovy
27. neděle v mezidobí
Za Vladimíra Zacha a jeho vnuky Romana a Martina
Za Stanislava Hájka, Josefa Kubánka, Růženu
a Josefa Tománkovy a jejich rodiče
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

26. neděle v mezidobí
30. 9. 2018
Ohlášky
 Mimořádná sbírka na domácí hospic Duha z minulé neděle činila
9 100 Kč a bude za tímto účelem odeslána.
 Po skončení večerní mše svaté bude od 19.15 modlitba litanií
k Nejsvětější Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.
 Hodiny náboženství, které vyučuje P. Pavel Sandtner, začnou od
čtvrtka 4. 10. (tj. pro 7.-9. ročník začne výuka ve čtvrtek 4. 10. a pro 1. a
3. ročník v pondělí 8. 10.).
 V pátek kněz navštíví nemocné. V 15 hodin bude modlitba Korunky
v kostele. V 17.30 bude adorace s možností svátosti smíření.
V pátek po večerní mši sv. je možné zúčastnit se na faře modliteb
matek za děti.


V sakristii je možné zakoupit diecézní kalendář. Jeho cena je 55 Kč.

 U bočního oltáře Panny Marie je ještě v září možnost podepsat petici
na podporu manželství. Všechny podpisy byly odeslány kvůli průběžnému
sčítání. Minulý pátek byla první část petice, tj. prozatím přes 50 000
podpisů, předána petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Aliance pro rodinu srdečně všechny zve na veřejné slyšení do Poslanecké
sněmovny v úterý 9. 10. ve 14 hodin v Praze. Zájemci najdou podrobnosti
u bočního oltáře vedle podpisových archů a na nástěnce.


V sakristii je možno zakoupit DVD z 1. sv. přijímání. Cena je 200 Kč.

 Srdečně vás zveme na farní pouť k Pražskému Jezulátku, která se
uskuteční v sobotu 6. října. Pojedeme společně vlakem. Sraz na vlakovém
nádraží v 7.30. Návrat domů po 18. hodině. Předpokládaná cena za

dopravu kolem 500 korun na osobu. Bližší informace na venkovní
nástěnce. Můžete se zapsat ještě dnes na list v sakristii pro zajištění slevy
na dopravu.
 Srdečně Vás zveme v pátek 12. října 2018 v 18 hodin na mši sv. a po ní
na besedu s národním ředitelem Papežských misijních děl ICLic. Mgr.
Leošem Halbrštátem. Budou promítány záběry z misijních cest, dozvíte se
novinky ze světa misií u nás i v zahraničí.
Poděkování
 Děkujeme všem brigádníkům za pomoc při demontáži lešení.
 Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek, úklid
fary a kostela. Všem dárcům Bůh oplať.

