Římskokatolická farnost Přibyslav

22. neděle v mezidobí | 29. 8. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
22. neděle v mezidobí
8.00 Za P. Jana Cimburka
29. 8. 9.30 Za Bohuslava Fišara a jeho rodiče a rodiče
Sobotkovy
18.30 Za farnost
30. 8.

7.30 Na dobrý úmysl

31. 8.

18.30 Za Josefa Hausvatera a duše v očistci

1. 9.

7.30 Za Ludmilu Málkovou, manžela a sourozence
18.30 Nové Dvory

2. 9.

18.30 Za duchovní povolání
Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
3. 9.
18.30 Za rodiče Hejkalovy, Tonarovy, Křesťanovy a syna
Josefa
4. 9.

7.30
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
23. neděle v mezidobí
8.00 Za Františka Kubáta a jeho rodiče, rodinu
Pospíchalovu a snachu Táňu
9.30 Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
5. 9.
z obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
11.00 Pouť v Olešence
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Oznámení otce biskupa Jana:
S účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od
osobní účasti na nedělní mši svaté. Věřící, kteří jsou z velmi
vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti
zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak
mají světit neděli a zasvěcené svátky.
 V pátek v 15.00 v kostele modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství. Od 17.30 adorace a možnost svátosti smíření. Po
mši svaté od 19.30 zvu na setkání pastorační a ekonomické
rady.
 Utínští zvou příští sobotu na malé putování „od lípy k břízkám“,
mši svatou a přátelské posezení s pohoštěním v 11.00 hodin u
Božích muk v Utíně.
 Zvu vás k účasti na oslavách 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily. 18.
9. pojedeme na celodenní pouť. Více informací v Římse.
Přihlašujte se co nejdříve v sakristii.
 Farní odpoledne na začátku školního roku na zahradě bude až
12.9.

Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, úklid
fary a kostela i příspěvky do sbírek. Bůh vám oplať.

