Římskokatolická farnost Přibyslav

24. neděle v mezidobí | 11. 9. 2022
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
10. 9.
sobota

11. 9.
neděle
12. 9.
pondělí
13. 9.
úterý
14. 9.
středa

18.30

24. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich tři
syny, snachu Danu a duše v očistci
9.30 Mše sv. na náměstí za farnost a město
(Přibyslavské slavnosti)
7.30

18.30
7.30
18.30

15. 9.
18.30
čtvrtek
16. 9.
pátek

Za farnost (s nedělní platností)

18.30

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
a učitele církve
Za rodinu Coufalovu a Vlčkovu a jejich rody
Svátek Povýšení svatého Kříže
Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou
o zdraví do dalších let
Olešenka
Památka Panny Marie Bolestné
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy a živé i zemřelé z
toho rodu
Památka sv. Ludmily, mučednice
Za Marii a Josefa Sobotkovy, vnuka Romana a
celý rod

17. 9.
9.00 Mše sv. v DPS
sobota 18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.30 Za farnost (s nedělní platností)
25. neděle v mezidobí
8.00 Za P. Václava Konfršta, rodiče, sourozence a za
18. 9.
všechny živé i zemřelé toho rodu
neděle 9.30 Za Ludmilu a Františka Pometlovy, rodiče a
sourozence
11.00 Stříbrné Hory
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Ohlášky
• V úterý 16.30 -18.00 misijní klubko dětí na faře.
• V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.30 možnost
adorace a svátosti smíření či krátkého duchovního rozhovoru.
Setkání PR a ER farnosti po mši svaté.
• V sobotu v 9.00 mše svatá v DPS. V 17.00 bude v Žižkově Poli
pokřtěna Kristýna Jarošová.
• Příští neděli bude mešní sbírka věnována na církevní školství
v diecézi. Ve 12. 00 bude ve Stříbrných Horách pokřtěn Daniel
Pazour. 18.30 - 20.00 bude v kostele adorace.
• Povšimněte si na venkovní nástěnce programu Nocturna, na
které jste srdečně zváni. Kromě hudebních vystoupení
doporučuji i setkání s živým brněnským básníkem Zdeňkem
Volfem a jeho poezií, se kterou jsem měl možnost se seznámit
a je velmi duchovní a mystická, přestože se drží při zemi a není
prvoplánově náboženská.
• V sakristii si můžete zakoupit kalendáře za 60.- Kč.
• Příští neděli bude sbírka na církevní školství.

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

