23. neděle v mezidobí

4. 9.

8.00 Za farnost
9.30 Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše
v očistci
11.00 Stříbrné Hory
11.00 Poutní mše sv. v Olešence
18.30 Za Marii a Josefa Sobotkovy

5. 9.

7.30

6. 9.

14:00 Pohřeb pana Františka Kubáta
18.30 Na poděkování za dar uzdravení a za duše v očistci
7.30
18.30 Olešenka
Svátek Narození Panny Marie
18.30 Za + rodiče Rázlovy, syna, snachu a duše v očistci

7. 9.
8. 9.

Za Marii a Václava Pavlíčkovy, jejich syna, dceru a duše
v očistci

9. 9.

18.30 Za všechny duše živé i zemřelé našich rodů, za duše
v očistci a na dobrý úmysl

10. 9.

7.00

Za uzdravení rodových kořenů
24. neděle v mezidobí
8.00 Za Jana a Jarmilu Pěchovy a celý rod, rodiče Kárníkovy,
Václava a Růženu Novotných
11. 9.
9.30 Mše sv. na náměstí za farnost a město
11.00 Stříbrné Hory
18.30

Dnes ve 14: 00 budou pokřtěni Petr David Linhart a Jana Viktorie
Niklfeldová. V 15:00 hodin bude v kostele poděkování za prázdniny
s prosbou o požehnání v novém školním roce a svátostným
požehnáním. Pak budeme pokračovat na farním dvoře opékáním
špekáčků a posezením. Pro děti jsou instalovány houpačky a mládež si
připravila nějaké hry. Jste zváni. Prosím maminky o přispění nějakým
zákuskem.
Povzbuzuji rodiče k rodinné náboženské výchově i děti k účasti na
hodinách náboženství. Rozpis výuky je v listě a vyučování začne v týdnu
od 12. září. Prvňákům přihlášky osobně rozdám v úterý ve škole.
V pátek v 15:00 Korunka k Božímu Milosrdenství a v 17:30 výstav
NSO s možností svátosti smíření.
V sobotu v 10:00 bude schůzka ministrantů ve skautské klubovně.
Začne příprava na podzimní ministrantské zkoušky. Tak zveme všechny
ministranty. Ve 14:00 uzavřou v našem kostele sňatek Eva Musilová a
Bohuslav Živný.
Příští neděli bude v rámci přibyslavských slavností, druhá mše
svatá na náměstí za farnost a město. Prosím ministranty
o účast i pomoc. V 11: 30 bude pokřtěna Anna Lehrlová.
1. října pojedeme na zájezd do Náchoda za
P. Kubešem, do Nového Města nad Metují a Rokole.
Přihlašovat se můžete v sakristii.

Děkuji brigádníkům za dokončení a úpravu
houpaček. Děkuji za vaši pomoc, modlitby, dary
do sbírky, za úklid fary a kostela. U nástěnky s vašimi
pozdravy z prázdnin si vezměte sladkost jako
symbolické díky za poslané pozdravy poštou ů
Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne
i formou MMS. Bůh vám oplať.
si napřed a nespočítá náklady, jestli má
dost na dokončení stavby? (Lk 14, 28)

