23. týden v mezidobí
8. 9. 2019
Pořad bohoslužeb

P. Sandtner
P. Paseka
P. Sandtner

NE
8. 9.

23. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich
tři syny a duše v očistci
9.30 Mše sv. na náměstí za farnost a město
(Přibyslavské slavnosti)
18.30 Na dobrý úmysl

PO
P. Pavlas
9. 9. 7.30 Za Jana Strašila, rodiče a tři bratry
ÚT
P. Sandtner 10. 9. 18.30 Na dobrý úmysl
ST
P. Pavlas
7.30 Za nemocné, trpící, opuštěné a umírající (P. S.)
11. 9.
P. Sandtner
18.30 Olešenka
ČT
Jméno Panny Marie
P. Sandtner 12. 9. 18.30 Na dobrý úmysl
PÁ
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
a učitele církve
P. Sandtner 13. 9. 18.30 Za rodiče Zárubovy a syna Karla
Svátek Povýšení svatého Kříže
P. Sandtner
7.00 Za rodinu Coufalovu, rodinu Vlčkovu
SO
a všechny živé i zemřelé z obou rodů
P. Šimek
14. 9. 11.00 Církevní sňatek Filip Kasal a Marie Temlová
11.30 Mše svatá Utín
P. Sandtner
24. neděle v mezidobí
P. Sandtner
8.00 Za rodinu Grubauerovu, Šmidrkalovu
NE
a Hladíkovu
P. Sandtner 15. 9. 9.30 Za Marii a Jana Němcovy a syna Václava
P. Sandtner
11.00 Stříbrné Hory
P. Pavlas
18.30 Za farnost

23. týden v mezidobí
8. 9. 2019
Ohlášky
Dnešní sbírka je určena na opravu fasády kostela a soklu v rámci
vyhlášené veřejné sbírky. V 11.00 bude pokřtěn Václav Řezníček.
Rodina Pometlova děkuje všem, kteří jste projevili soustrast, i těm,
kteří jste se zúčastnili pohřbu otce Michala.
V úterý začíná setkání skupin společenství dětí na faře. Předškolní a
děti do 2. třídy stejně jako skupina od 3. do 6. začíná v 16.00 hodin. Mladší
končí v 17.00, starší v 17.30. Schůzky budou probíhat každý týden, 3. úterý
v měsíci je nahradí společné setkání misijního klubka. S mládeží se těšíme.
Ve čtvrtek 19.30 modlitby otců na faře.
V pátek 15.00 modlitba Korunky; 15.30 setkání scholičky, od 17.30
příležitost ke sv. smíření; adorace. 19.30 setkání mládeže 13+ na faře.
V sobotu v 9.00 setkání biřmovanců na faře. V 11.00 uzavřou círk.
sňatek Filip Kasal a Marie Temlová. Farníci z Utína zvou na přátelské
setkání se mší sv. a svěcením křížku. Vezměte si vhodnou obuv na výšlap ke
křížku. Sraz 11.15 u lípy u Kunstárů. 11.30 mše svatá. Ve 14.00 bude
pokřtěn Tomáš Štefáček a od 18.00 setkání mládeže 18+ na faře. Při svátku
povýšení sv. Kříže možnost získání odpustků – lidové misie – na nástěnce.
Příští neděli bude na druhé dětské kázání. Při bohoslužbě bude
pokřtěna Terezie Lehrlová. Sbírka při bohoslužbách bude věnována na
církevní školství. Od 18.00 vernisáž výstavy grafiků Miloše Slámy a Jana
Spěváčka (dále na přibyslavském Nocturnu).
Soutěžní otázka pro děti z minulé neděle: Jaké místo si nemá vybírat
ten, kdo je pozván na svatbu?
Protože mám potíže s množstvím a organizací návštěv a mrzí mě, že se
k mnohým nedostanu, nabízím úterky večer po mši sv. Budu si je nechávat
volné. Buď můžete přijít na kávu o něčem povykládat či se poradit, nebo
vás rád navštívím. Na chvíli a bez oficialit a bez večeře! Dejte vědět.

Poděkování
Děkuji za pomoc při organizaci farního odpoledne na faře. Za vaše
modlitby, pomoc a dary do sbírek. Bůh Vám oplať.

