Římskokatolická farnost Přibyslav

25. neděle v mezidobí | 18. 9. 2022
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
17. 9.
sobota

9.00
18.00
18.30

Mše sv. v DPS
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)

25. neděle v mezidobí
8.00 Na dobrý úmysl
18. 9.
neděle

9.30 Za Ludmilu a Františka Pometlovy, rodiče a
sourozence
11.00 Stříbrné Hory
7.30
19. 9.
pondělí 14.00 Pohřeb paní Marie Votavová
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,
20. 9.
Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
úterý
18.30 Za Marii Málkovou, její rodinu a duše v očistci
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
21. 9.
7.30 Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu
středa
19.00 Dolní Jablonná
22. 9.
18.30 Za Marii Niedermertlovou, její maminku, ten rod a
čtvrtek
duše v očistci
Památka sv. Pia z Pietralciny, kněze
23. 9.
pátek 18.30 Na dobrý úmysl
24. 9.
sobota 18.00 Za farnost (s nedělní platností)
26. neděle v mezidobí
8.00 Za Jana a Jarmilu Pěchovy, celý rod a rodiče
Kárníkovy
25. 9.
neděle 9.30 Za Blaženu a Františka Vencovy, Blanku a Marii
Klementovy, živé i zemřelé těchto rodů
11.00 Pouť Stříbrné Hory

Římskokatolická farnost Přibyslav

25. neděle v mezidobí | 18. 9. 2022
Ohlášky
• Sbírka z dnešní neděle je určena na církevní školství.
• Dnes 18.30-20.00 bude v kostele adorace. Při ní budu na
požádání připraven k případné svátosti či rozhovoru ve
zpovědnici.
• V úterý 16.30 -18.00 setkání dětí na faře.
• V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.30 možnost
adorace a svátosti smíření či krátkého duchovního rozhovoru.
• Povšimněte si na venkovní nástěnce programu Nocturna, na
které jste srdečně zváni. Vzhledem k vyšším nákladům budeme
na vstupu prosit o přispění na jejich úhradu v doporučené výši.
Kdo by mohl, ať prosím dá.
• Příští neděli v 11.00 bude pokřtěn Ludvík Lán.
• V sakristii si můžete zakoupit kalendáře za 60 Kč.
• Vzhledem ke změně ve vyučování náboženství bude na faře
den, kdy se nebudu věnovat pracovním úkonům už nikoli
v úterý, nýbrž v pondělí. P. Antonín Pavlas bude mít nově
bohoslužby v pondělí ráno a v úterý večer. Ve středu budu mít
obě já.

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

