Římskokatolická farnost Přibyslav

29. neděle v mezidobí | 16. 10. 2022
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
15. 10.
sobota

18.00
18.30

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)

29. neděle v mezidobí
8.00 Za Jiřího Vytlačila a živé i zemřelé z toho rodu
16. 10. 9.30 Za Josefa Němce a Marii Boháčkovou, rodiče,
neděle
Marii a Josefa Švomovy, kteří se jich ujali, a
Vlastu a Josefa Paserovy, kteří je vychovali
11.00 Stříbrné Hory
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
17. 10.
biskupa a mučedníka
pondělí 7.30 Za Jaroslava a Boženu Lysých a rodinu
Pelikánovu
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
18. 10.
18.30 Na poděkování za dar života a za všechnu
úterý
Boží lásku a milosti
19. 10.
středa

7.30 Za zdraví a Boží požehnání pro Josefa Zacha
19.00 Dolní Jablonná

20. 10.
čtvrtek

18.30 Za rodinu Křesťanů a syna Josefa a dceru Marii,
rodinu Hejkalovu, Tonnerovu a duše v očistci

21. 10.
pátek

18.30 Za nemocné (společné udílení svátosti
pomazání nemocných během mše sv.)
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.30 Za farnost (s nedělní platností)
30. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
9.30 Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou

22. 10.
sobota
23. 10.
neděle

Římskokatolická farnost Přibyslav

29. neděle v mezidobí | 16. 10. 2022
Ohlášky
• Příští týden budou k dispozici volební lístky do PR farnosti.
• V úterý 16.30 -18.00 setkání dětí na faře.
• Ve čtvrtek bude po mši sv. biblická hodina na faře.
• V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.30
možnost adorace a svátosti smíření či krátkého duchovního
rozhovoru. Během páteční mše sv. bude udílena svátost
pomazání nemocných.
• V sobotu v 18.00 Misijní most modliteb.
• Nedělní sbírka bude určena na papežská misijní díla.
• V boční lodi u věže se můžete podívat na vyrobené biblické
postavičky z minulého týdne…

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

