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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
19. 9.
sobota

20. 9.
neděle

21. 9.
pondělí

18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.30 Za farnost (s nedělní platností)

25. neděle v mezidobí
8.00 Za P. Václava Konfršta
9.30 Za rod Klusáčků a Dvořáčků
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
7.30 Za uzdravení dítěte

22. 9.

18.30 Za rod Kolihů a Hocmanů
Památka sv. Pia z Pietralciny, kněze
23. 9. 7.30 Na dobrý úmysl
středa
13.30 Pohřeb paní Marie Nejedlá
18.30 Česká Jablonná
úterý

24. 9. 18.30 Za Marii a Jaroslava Blažkovy, sourozence a
čtvrtek
jejich rodiče
25. 9. 18.30 Za Václava a Františka Pometlovy a duše v
pátek
očistci
26. 9.
sobota 18.30 Za farnost
26. neděle v mezidobí
8.00 Za rodinu Mokrých a Roseckých
27. 9. 9.30 Za P. Karla, rodiče, sourozence a synovce
neděle
11.00 Žižkovo Pole – pouť
11.00 Stříbrné Hory – pouť

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes od 15.00 hodin farní odpoledne na zahradě – divadlo pro děti
v podání Víti Marčíka ml. (představení Malý princ). Občerstvení
zajištěno. Sbírka z dnešní neděle je určena na církevní školství.
 Děti od předškolních do 2. třídy a od 3. výše se budou scházet,
dovolí-li to okolnosti, každé liché úterý od 16.30 do 18.00. Poprvé
22. 9.
 Festival Nokturno se vzhledem k okolnostem příští sobotu ruší.
Budeme se soustředit na jubilejní ročník v roce 2021. Namísto
původního programu uskutečníme náhradní. Od 15. 00 hodin beseda o
životní etapě v jižní Americe s Matějem Ptaszekem; 17.00 divadlo studia
Damúza Honza a pták; 18.00 vystoupení akordeonistky Jany Vébrové.
Uskutečnění akce záleží na upřesnění epidemiologických nařízení.
 Dveřní sbírku na pomoc křesťanům ve Svaté zemi, která měla
být vykonána v náhradním termínu minulou neděli, jsme nahradili
odesláním částky 5.401 Kč z prostředků farnosti. Částka je téměř
dvojnásobná oproti tomu, kolik se běžně v čase jejího konání u
Božího hrobu každoročně vybere.
 Mše v DPS na konci září nebude, nemocné a starší spoluobčany
navštěvuji průběžně, případně se nebojte přihlásit, rád přijdu.
 Období, ve které se nacházíme bude složité. Ale nebojte se,
zvládneme to. Když ošetříme svoje pouto s Bohem, i kdybychom padali,
padáme do náruče! Kdybyste cokoli potřebovali zavolejte, nebojte se být
se mnou v kontaktu. Na vás si čas udělám. Ostatní práce a projekty
mohou počkat.

Poděkování
Děkujeme za uspořádání setkání v Utíně, schole za doprovod a to i
dnešní mše svaté. Děkuji všem děvčatům za pomoc s dětmi na
včerejším setkání, rodičům za spolupráci. I mládeži, která se jim
věnovala v době, kdy jsem byl nemocný. Za všechny vaše modlitby a
služby ve farnosti, úklid, výzdobu. Při mimořádné sbírce na dokončení
soklu kostela se vybralo 27 647 Kč. Zůstatek na účtu veřejné sbírky
182 937 Kč. Pán Bůh oplať.

