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23. neděle v mezidobí
Za Jana a Jarmilu Pěchovy, celý rod a rodiče Kárníkovy
Mše sv. na náměstí za farnost a město
Stříbrné Hory
Na úmysl dárce

7.30 Za rodinu Kolihovu a Holcmanovu

12. 9. 18.30 Za rodiče Henzlovy, jejich rodiče a sourozence
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
13. 9. 7.30
18.30 Olešenka
Svátek Povýšení svatého kříže
14. 9. 18.30 Na poděkování za dar života a zdraví
Památka Panny Marie Bolestné
15. 9. 18.30 Za rodinu Kubíčkovu
Památka sv. Ludmily, mučednice
16. 9. 7.00 Za rodinu Coufalovu, Vlčkovu a živé i zemřelé těchto rodů
24. neděle v mezidobí
8.00 Za P. Václava Konfršta, rodiče, sourozence a celý rod
9.30 Za Marii a Josefa Kasalovy
17. 9. 11.00 Stříbrné Hory
11.00 Žižkovo Pole
18.30 Za farnost

Dnes ve 12.00 bude pokřtěna Adéla Flesarová. V 17:30 budou litanie
k NSJ a požehnání.
V pondělí od 17.00 bude na faře ministrantské setkání. Zveme
i nové zájemce.
Ve čtvrtek bude po mši svaté na faře biblická hodina. Při svátku
Povýšení sv. Kříže je možné získat plnomocné odpustky při misijním kříži,
jak máte napsáno ve skříňce u vchodu do kostela. A to za obvyklých
podmínek.
V pátek v 15:00 modlitba Korunky. Od 17:30 bude adorace
s možností svátosti smíření.
V sobotu bude od 9.00 mše svatá v DPS. Ve 12:00 odjedeme
z autobusového nádraží na zájezd do Třebíče. Počítejte 100.- Kč na cestu
pro dospělé a případně na platby za prohlídku židovského města a baziliky
sv. Prokopa (cca 230 Kč). Ještě zbývají volná místa.
V neděli v 12:30 bude pokřtěna Ludmila Kasalová. V 17:30 budou
litanie k NSJ a požehnání. Sbírka z této neděle bude určena na církevní
školství
7. října pojedeme na celodenní pouť do Koclířova u příležitosti jubilea
Fatimy v České republice a zúčastníme se mše svaté s kardinálem
Dominikem Dukou. Společně se odevzdáme Matce Boží a zasvětíme jí naší
zemi. Zapisujte se v sakristii.
Vyučování náboženství začne ve středu 13. září.

Děkuji za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky
do sbírky. Za výzdobu a úklid kostela. Děkuji
mládeži a dobrovolníkům za pomoc při pořádání
setkání farníků na farním dvoře při zakončení
prázdnin a zahájení školního roku. Tak i za všechny
pochutiny, kterými jsme si vzájemné setkání mohli
zpříjemnit. Bůh vám oplať.

