9.30
11.00
18.30

25. neděle v mezidobí
Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii a Josefa
Landsmana
Za Marii a Jana Němcovy a syna Václava
Poutní mše svatá ve Stříbrných Horách
Za farnost

25. 9.

7.30

Na dobrý úmysl

26. 9.

18.30

Za rodinu Janů, Tonarovu a Václava Janů
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Na poděkování za 40 let společného života s prosbou
o Boží požehnání do dalších let
Česká Jablonná
Svátek sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
českého národa
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obojí strany
a duše v očistci
Za živé i zemřelé z rodu Zábranových
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Za Zdenku a Vasila Kurinovy
26. neděle v mezidobí
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a duše v očistci
Za Miloslava Plesla, za živé i zemřelé z rodů Chvátalů
a Pleslů
Stříbrné Hory
Poutní mše svatá v Žižkově Poli
Za farnost

8.00
24. 9.

27. 9.

7.30
18.30

8.00
28. 9.
18.30

29. 9.

18.30

30. 9.

7.00
8.00
9.30

1. 10.
11.00
11.00
18.30

Dnes je pouť ve Stříbrných Horách. V 17:30 budou litanie k NSJ a
požehnání. Ve stodole pojaté jako nedělní galerie, si můžete dnes a ještě
další dvě neděle od 9:00 do 12:00 prohlédnout výstavu fotografií Jindřicha
Štreita. Podle vlastních stanovených otevíracích dob je další dvojvýstava
autora s Pavlem Bezděčkou v Galerii Janáček a v IC města Přibyslav.
Ve čtvrtek pojedeme po ranní mši svaté s mládeží na výlet do Kutné
Hory. Hlaste se přímo mně. Způsob dopravy si domluvíme osobně.
Navštívíme chrám sv. Barbory, stříbrné doly, bobovou dráhu a projdeme si
město.
V pátek v 15:00 modlitba Korunky. Od 17:30 bude adorace
s možností svátosti smíření.
V sobotu bude od 18:00 do 20:00 adorace v kostele.
Příští neděli bude v Žižkově Poli pouť. Druhá mše svatá bude s kázáním
pro děti. V 17:30 budou litanie k NSJ a požehnání.
7. října pojedeme na celodenní pouť do Koclířova, místa jsou ještě
volná. Pokud máte zájem, zapisujte se v sakristii. Odjezd bude v 8:00 ráno.
Návrat do 17. hodin odpoledne.
Děkuji za vaše modlitby, oběti, služby, výzdobu a úklid kostela i fary. Sbírka na
církevní školství byla 11 056.- Kč. Děkuji všem,
kteří jste se podíleli na uspořádání letošního
ročníku Nocturna, novém osvětlení stodoly a
dalších doprovodných pracích. Zejména úzkému
kruhu těch, kteří nesli zodpovědnost. Díky patří i
spolupracujícím institucím Galerii Janáček a IC
Přibyslav. Všem sponzorům, vám, kteří jste přišli,
zúčastněným umělcům. Veliké díky patří mužům
za sestavení lešení a všechnu práci, kterou s tím
měli. Díky nim ušetříme značné prostředky
farnosti a můžeme se pustit do obnovy čelní
fasády kostela. Bůh vám oplať.
Matyáš Bernard Braun
Spravedlnost (hospitál Kuks)

