Římskokatolická farnost Přibyslav

23. neděle v mezidobí | 5. 9. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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23. neděle v mezidobí
Za Františka Kubáta a jeho rodiče, rodinu
Pospíchalovu a snachu Táňu
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
z obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
Pouť v Olešence
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30
18.30 Za Věru Martínkovou, syna Jindřicha, Hanu
Petrovou a celý rod
Svátek Narození Panny Marie
7.30 Na dobrý úmysl
18.30 Olešenka
18.30 Za Lidušku Kasalovou a rodiče, bratra Miloslava a
celý rod a za rod Řezníčků, za Vlaďku Kolkovou

10. 9. 18.30 Za Josefa a Julii Slezákovy, rodiče, sestru Marii a
ten rod
7.30 Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obojí strany a
duše v očistci
24. neděle v mezidobí
8.00 Za P. Václava Konfršta, sourozence a všechny živé
12. 9.
i zemřelé z toho rodu
9.30 Mše sv. na náměstí (Přibyslavské slavnosti)
18.30 Za farnost
11. 9.

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 V úterý 16.30-18.00 začíná na faře pravidelné setkávání dětí od
předškolních do osmé třídy. Bude probíhat jednou za dva týdny.
 Ve čtvrtek 19.30 biblická hodina na faře.
 V pátek navštívím část nemcných v DPS. V 15.00 v kostele
modlitba Korunky k Božímu milosrdenství. Od 17.30 adorace a
možnost svátosti smíření.
 V neděli od 15.00 proběhne na farní zahradě setkání při začátku
školního roku. Točené pitivo a špekáčky budou zajištěny.
 Zvu vás k účasti na oslavách 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily.
18. 9. na Tetíně. Odjezd bude v 7.00 z autobusového nádraží,
návrat ve večerních hodinách. Hlaste se prosím do středy.
Pokud nás bude málo, můžeme se připojit k nížkovské farnosti.
Ti se vracejí až ve 20. 30. Pokud nás bude dost objednáme si
vlastní autobus a hodinu návratu si určíme sami. Upřesníme si
příští neděli.
 Připomínám zájemcům 28. 9. výlet do ZOO a na parník v Brně.
 V sakristii můžete koupit diecézní kalendář. Cena je 70 Kč.

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

