27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
4. 10. 2015
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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27. neděle v mezidobí
Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, sourozence a jejich rodiče
Za Marii a Josefa Konfrštovy, jejich rodiče a duše v očistci
ŽIŽKOVO POLE - poutní mše svatá; STŘÍBRNÉ HORY
Za farnost

7.30 Za Augustina Pekaře
18.30 Za rodiče Bělouškovy, snachu Marii a zetě Jiřího a rod
Sokalů
Památka Panny Marie Růžencové
7.30 Za dary Ducha Svatého pro studenty a pomoc při
důležitých rozhodnutích
18.30 NOVÉ DVORY

8. 10.

18.30 Za Věru Martínkovou, syna Jindřicha, Hanu Petrovou a
celý rod

9. 10.

18.30 Za Miluši a Františka Matějkovy a ten rod

10. 10.

7.00 Za Vladimíra Omese a jeho celý rod
28. neděle v mezidobí
8.00 Za rod Roseckých a Mokrých
9.30 Za Stanislava Hájka, Josefa a Růženu Tománkovy a oba
11. 10.
rody
Neděle
11.00 STŘÍBRNÉ HORY
18.30 Za farnost

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
4. 10. 2015
Ohlášky
 Děkuji všem, kteří jste přispěli ke konání hudebního festivalu Nocturno
a k pohoštění účinkujících. Zejména Petru Málkovi ml. a jeho týmu.
Děkuji také mladým z vesmírné kapely za doprovod mše svaté.
 Ve čtvrtek se začneme modlit novénu za NEK 2015.
 V pátek v 15:00 hodin modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Přede
mší svatou bude vystavena Nejsvětější svátost k modlitbě
a klanění. Po mši svaté v 19:30 hodin mají na faře sraz rodiče dětí, které
půjdou k 1. svatému přijímání.
 V sobotu v 9:00 mají na faře sraz ministranti. V 11:30 budou v našem
kostele sezdáni Martin Mrtka z České Jablonné a Eva Zachová z Malé
Losenice. Večer od 18:00 do 20:00 bude v kostele tichá adorace před
NSO.
 V sakristii se můžete přihlašovat na eucharistický kongres. Jsou zde také
k dispozici fotografie z prvního svatého přijímání.
 Před druhou nedělní mší svatou se budu v říjnu předmodlovat Růženec
s dětmi a mládeží. Kdo bude chtít, může přijít v 9:00 do lavice u Panny
Marie. Příští neděli v 11:00 bude v našem kostele pokřtěna Žofie Živná.
 Upozorňuji mládež, že na webových stránkách světového setkání
mládeže v Krakově je možné se přihlásit k účasti. Ze strany farnosti
nabídneme mladým v příštím roce finanční podporu výměnou za pomoc
farnosti.



Poděkování
Děkuji za vaše modlitby, oběti, štědré dary do sbírky, úklid kostela a
jeho výzdobu, úklid fary i za všechnu ostatní pomoc. Bůh vám oplať.

