Římskokatolická farnost Přibyslav

24. neděle v mezidobí | 12. 9. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

12. 9.

13. 9.
14. 9.

15. 9.

16. 9.

24. neděle v mezidobí
8.00 Za P. Václava Konfršta, sourozence a všechny živé
i zemřelé z toho rodu
9.30 Mše sv. na náměstí (Přibyslavské slavnosti)
18.30 Za farnost
Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
7.30
Svátek Povýšení svatého kříže
18.30 Za Vladimíra a Emílii Polákovy a celou rodinu
Polákovu, Votoupalovu, Neubauerovu a Tonarovu
Památka Panny Marie Bolestné
7.30 Za syna Ivana a vnuka Milánka
19.00 Dolní Jablonná
Památka sv. Ludmily, mučednice
18.30 Za Ludmilu a Františka Pometlovy, jejich rodiče a
sourozence

17. 9. 18.30 Za živé i zemřelé z rodiny Kubíčků
MŠE SVATÁ NENÍ
25. neděle v mezidobí
8.00 Za farnost
19. 9.
9.30 Za rodinu Mokrých a Roseckých
18.30 Za Josefa a Marii Sobotkovy a rod Peřinů
18. 9.

-

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes od 15.00 vás srdečně zvu na farní zahradu k posezení
na začátku školního roku. Budeme opékat špekáčky a pít
točené pivo a bezovou limonádu. Případně kávu. Přitom se
potkáme. Jestli uznáte za vhodné, vezměte něco k zakousnutí.
 Od pondělí začíná výuka náboženství.
 V úterý 16-30-18.00 proběhne na faře misijní klubko. Bude vždy
jednou za měsíc. Jde o aktivity dětí směřující k podpoře misií.
 V pátek v 15.00 v kostele modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství. Od 17.30 adorace a možnost svátosti smíření.
 V sobotu jedeme na národní svatoludmilskou pouť na Tetín.
Odjezd v 7.15 z autobusového nádraží. Navštívíme také poutní
areál sv. Jana pod Skalou. Návrat do 20.30. Pro Přibyslav ještě
nevýše 10 volných míst. Cena dopravy: 350.- Kč (250.- dítě).
 Za 14 dní proběhne dá-li Pán 21. ročník přibyslavského
Nocturna. Jste srdečně zváni na tuto událost s jubilejním
programem, který vloni nebylo možné zrealizovat. Vstup
dobrovolný, ale budeme raději, když to bude šustit než cinkat.
Program je pro vás připraven bohatý. Plakát na nástěnce.
 V neděli bude sbírka na církevní školství. Dopis biskupského
vikaře pro školství O. Prokopa Brože je na nástěnce v kostele.
 V sakristii si 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.

