Římskokatolická farnost Přibyslav

27. neděle v mezidobí | 2. 10. 2022
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
1. 10.
sobota

7.30
18.30

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Za Antonína Jaroše, živé i zemřelé z toho rodu
Za farnost (s nedělní platností)

27. neděle v mezidobí
2. 10.
8.00 Za Václava Roseckého, manželku a rodinu Mokrých
neděle 9.30 Za rodiče Rázlovy, syna a dvě snachy
11.00 Pouť Žižkovo Pole
3. 10.
pondělí 7.30
Památka sv. Františka z Assisi
4. 10.
úterý 18.30 Za živé i zemřelé z rodu Zábranových
7.30 Za rodiče Štefovy, rodiče, sourozence a duše v
5. 10.
očistci
středa
18.30 Nové Dvory
6. 10.
18.30 Za pomoc a požehnání v těžko řešitelných
čtvrtek
situacích
Památka Panny Marie Růžencové
7. 10.
18.30 Za Annu a Vladimíra Zachovy a jejich vnuky
pátek
Romana a Martina
8. 10.
sobota 18.30 Za farnost (s nedělní platností)
28. neděle v mezidobí
9. 10. 8.00 Na poděkování za dar života s prosbou o
neděle
požehnání
9.30 Za Josefa a Marii Bencovy

Římskokatolická farnost Přibyslav

27. neděle v mezidobí | 2. 10. 2022
Ohlášky
• Dnes při odchodu si můžete vzít Římsu a lístky pro návrhy
kandidátů do pastorační rady 2022 - 2026. V Římse
podrobné informace. Na lístky můžete napsat nejvíce 15
kandidátů, starších 18 let, místních farníků. Věkové rozdělení
je pouze doporučené. Víte-li, že stejného jména je více osob
(otec a syn, vnuk), prosím připiště např. starší. Jinak by byl
hlas neplatný. Odevzdávat lístky můžete v celém tomto týdnu
do označených schránek v kostele.
• 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. Ten si můžete domluvit i individuálně na faře.
• V sobotu v 11.30 uzavřou v našem kostele sňatek Jan Hrubý
a Hana Blahová.
• V sakristii si můžete zakoupit kalendáře za 60 Kč.
• V pátek a sobotu 7. a 8. října proběhne na faře práce
s přípravou biblických postaviček. Informace u paní Ludmily
Kachlíkové.
• V neděli ve 14.00 budou v Žižkově Poli pokřtěny Barbora a
Magdaléna Křesťanovy.

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

