27. neděle v mezidobí
7. 10. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

11.00
11.00
18.30

27. neděle v mezidobí
Za Vladimíra Zacha a jeho vnuky Romana a Martina
Za Stanislava Hájka, Josefa Kubánka, Růženu
a Josefa Tománkovy a jejich rodiče
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

8. 10.

7.30

Na dobrý úmysl

9. 10.

18.30 Za Miladu Sobotkovou, živé i zemřelé z toho rodu

10. 10.

7.30
18.30 Olešenka

8.00
9.30
7. 10.

11. 10.

18.30 Za Pavla Linku a živé i zemřelé z rodin Táčikových
a Fráňových

12. 10.

18.00 Za Jiřího Matouška

13. 10.

7.00

Na úmysl dárce

28. neděle v mezidobí
8.00 Za rod Mokrých a Roseckých
9.30 Za farnost
14. 10.
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a celý rod

27. neděle v mezidobí
7. 10. 2018
Ohlášky
Dnes bude ve 12.15 pokřtěn Lukáš Doležal. Po skončení večerní mše svaté
bude od 19.15 modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a požehnání.
Zítra začne náboženství dětem v 1. a 3. třídě. Abychom společně trochu
dohnali skluz ze začátku školního roku, sejdeme se s dětmi ještě jednou ve
čtvrtek v obvyklém čase. Také dojde ke změně vyučování u 7. – 9. třídy.
Vzhledem k jiným kroužkům chci vyjít vstříc žákům, a proto jsme po dohodě
s vedením školy přesunuli hodinu na nultou v pátek ráno. Děkuji za pochopení.
V pondělí v 17:00 se sejde mladší společenství dětí od 10 do 13 let. Tak to bude
každých 14 dní.
V pátek budeme podle možností navštěvovat nemocné. V 15 hodin bude
modlitba Korunky v kostele. V 15.30 bude na faře setkání scholičky. V 17.00
bude adorace s možností svátosti smíření. Přijměte pozvání na večerní mši sv.
i na besedu s národním ředitelem Papežských misijních děl jáhnem Leošem
Halbrštátem, která se uskuteční po bohoslužbě ve farním sále. Budou
promítány záběry z misijních cest, dozvíte se novinky ze světa misií u nás
i v zahraničí. Modlitba matek na faře tento pátek nebude.
V sobotu v 9:00 bude mše svatá v DPS. V 18: 00 pak setkání pastorační
a ekonomické rady farnosti na faře.
V sakristii je možné zakoupit diecézní kalendář. Jeho cena je 55 Kč. Jsou
k dispozici DVD z 1. sv. přijímání. Cena je 200 Kč.
U bočního oltáře Panny Marie je ještě možnost podepsat petici na
podporu manželství. Aliance pro rodinu
srdečně všechny zve na veřejné slyšení do
Poslanecké sněmovny v úterý 9. 10. ve 14
hodin v Praze. Zájemci najdou podrobnosti
u bočního oltáře vedle podpisových archů a
na nástěnce.
V sakristii jsou přihlášky na biřmování.
Poděkování
Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby,
příspěvky do sbírek, úklid fary a kostela,
také za darování akumulaček a jejich
A když muž procitl
instalaci. Bůh Vám oplať.
ze sna, uviděl ženu....

