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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
26. 9.
sobota

27. 9.
neděle

18.30 Za farnost (s nedělní platností)

8.00
9.30
11.00
11.00

28. 9.
pondělí

29. 9.
úterý

30. 9.
středa

1. 10.
čtvrtek

2. 10.
pátek

3. 10.
sobota

4. 10.
neděle

8.00
9.30

26. neděle v mezidobí
Za rodinu Mokrých a Roseckých
Za P. Karla, rodiče, sourozence a synovce
Žižkovo Pole – pouť
Stříbrné Hory – pouť
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního
patrona českého národa
Za rodiče Beranovy a vnuka Josefa
Za Václava Henzla, sourozence a rodiče
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

18.30 Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v oč.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
7.30 Za rodiče Rázlovy, syna a dvě snachy
10.00 Pohřeb paní Zdeňka Nejedlá
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a
učitelky církve

13.30 Pohřeb paní Marie Macálková
18.30 Za duchovní povolání
Památka sv. andělů strážných
18.30 Za Vladimíra Omese a celý rod
7.30 Za Břetislava Šmída, celý rod a duše v očistci
18.00 Žižkovo Pole
18.30 Za farnost
27. neděle v mezidobí
8.00 Za živé i zemřelé z rodu Zábranových
9.30 Za rodiče Doležalovy, Pazourovy, Josefa Pazoura a
Zdenka Myslivce
11.00 Stříbrné Hory
P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Na sv. Václava od 19.30 do 21.00 adorace v kostele.
 Na první pátek, v den modliteb za smíření, vás od 15. 00 hodin zvu na
modlitbu Korunky v kostele. Každý den přede mší svatou je příležitost ke sv.
smíření, v pátek při adoraci hodinu.
 Při první sobotě v měsíci bude ranní mše svatá v 7.30 hodin. Tak bude snad
na každou první sobotu i nadále. V měsíci říjnu vás zvu k modlitbě Růžence
přede mší svatou zvláště právě na sobotu v 6.50 hodin. V 11.00 budou
pokřtěni Tobiáš Pařil, Anna Ondráčková, Veronika a David Matějkovi.
 V neděli bude obě mše sloužit host P. Martin Holík z televize Noe. Po
bohoslužbách můžete přijít na kávu do stodoly nebo na zahradu. Ve 12.00
budou pokřtěni Hynek Dejmal, Šimon Rajskub, Matyáš Rosecký, Jan Hrubý
a Zuzana Janovská. Při bohoslužbách bude mimořádná sbírka na dokončení
opravy soklu kostela.
 V předstihu nabízím možnost zúčastnit se víkendové duchovní obnovy pro
manžele, v prostředí Orlického podhůří ve Slavoňově u Nového Města nad
Metují. Program připravím sám. Je zde dům s 12 2-lůžkovými pokoji a
kuchyní. Cena za osobu a noc je 280.- Kč plus jídlo. Zájemci prosím
kontaktujte paní Evu Bártovou do neděle 18. října. Více podrobností příští
neděli v Římse, jako i kontakt na ní.
 Při odchodu z kostela si můžete vzít Boží slovo na cestu.
 V sakristii jsou k dispozici kalendáře a kniha modliteb.
 Běžte prosím volit. Je to služba, kterou si při správě společnosti navzájem
prokazujeme, nevzdávejte se tohoto privilegia. Nenechte se zmást
předvolebními sliby a materiálními pobídkami a volte svobodnou budoucnost
pro svoje děti a vnuky.
Poděkování

Děkujeme za obětavou pomoc při uspořádání letošní formy Nokturna.
Za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, péči o děti, úklid, výzdobu
kostela, příspěvky do sbírek. Na církevní školství se vybralo minulou
neděli 14 724.- Kč. Pán Bůh oplať.

