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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
12. 9.
sobota

13. 9.
neděle

Jméno Panny Marie
18.30 Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obou rodů a duše
v očistci (s nedělní platností)

8.00
9.30

14. 9.
pondělí

7.30

15. 9.
úterý

16. 9.
středa

18.30

24. neděle v mezidobí
Za rodinu Hladíkovu, Šmidrkalovu
a Grubauerovu
Mše sv. na náměstí za farnost a město
(Přibyslavské slavnosti)
Svátek Povýšení svatého Kříže
Za farnost
Památka Panny Marie Bolestné
Na dobrý úmysl
Památka sv. Ludmily, mučednice

7.30
19.00 Dolní Jablonná

17. 9. 18.30 Za Ludmilu a Františka Pometlovy, jejich rodiče
čtvrtek
a sourozence
18. 9.
pátek
18.30 Za rodiče Křížovi, syna Václava a jeho ženu
19. 9. 18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
sobota
18.30 Za farnost (s nedělní platností)
25. neděle v mezidobí
20. 9. 8.00 Za P. Václava Konfršta
neděle
9.30 Za rod Klusáčků a Dvořáčků

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
Z nařízení MZ ČR a oficiální interpretace serveru biskupské
konference cirkev.cz plyne, že od čtvrtka jsou povinné roušky pro
účastníky bohoslužeb v uzavřených prostorech.
Kdo přijímáte na ruku, doporučuji nechat si šikovnější ruku
(pravák, levák) volnou a nastavit tu druhou méně šikovnou. Dobré je
pak poodstoupit stranou, čelem k oltáři a rukou, která je volná, přijmout
Krista. Je to důstojnější než přijímat Jej cestou do lavice.
Mše v DPS na konci září nebude, nemocné a starší
spoluobčany navštěvuji průběžně, případně se nebojte přihlásit, jak i
činíte, a je to dobře. Povzbuzuji vás i k tomu abyste v této době
neodkládali případnou návštěvu kněze kvůli pomazání nemocných.
Samozřejmě se ozvěte, i když nejste ani starší, ani nemocní,
kdybyste cokoli potřebovali. Doba je trochu složitější, tak klidně
zavolejte, přijďte, nebo přijdu já. Telefonní číslo je na ohláškách.
Dnešní sbírka je určena na opravu soklu kostela.
Ve čtvrtek od 19.30 zvu na faru na biblickou hodinu.
V pátek dopoledne navštívím nemocné v DPS. Od 16 hodin je
setkání dětí připravujících se na 1. sv. přijímání na faře (bez přespání).
Večerní mše bude s dětským kázáním.
V sobotu sraz dětí v 8.00. Nechť jsou prosím děti nasnídány. Ve
13.30 nácvik liturgie s rodiči v kostele, 14.00 zpověď dětí a rodičů
(bude přítomen další kněz). Odpolední program na farní zahradě
vypustíme.
V neděli od 15 hodin farní odpoledne na zahradě – divadlo pro
děti v podání Víti Marčíka ml. (představení Malý princ). Opékání
špekáčků na zahradě, občerstvení zajištěno.
Sbírka z příští neděle je určena na církevní školství.
V sakristii jsou k dispozici kalendáře a kniha modliteb.

Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, úklid,
výzdobu. Za vaše štědré příspěvky do sbírek. Pán Bůh oplať.

