7. neděle velikonoční
13. 5. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

8.00
13. 5.

14. 5.
15. 5.

16. 5.

17. 5.
18. 5.
19. 5.

9.30
11.00
18.30
7.30

Za manžele Matějů, Miškovských, Sejkorovy a Trodlerovy

18.30 Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu, syna
Miloslava, celý rod a za rod Řezníčků
Svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
7.30 Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a všechny z toho rodu
19.00 Dolní Jablonná
18.30

Za Josefa Tomenendála, celý rod a duše v očistci

18.30

Za Růženu a Jana Dejmalovy

9.00
18.30

Mše sv. v DPS
Vigilie
Slavnost seslání Ducha svatého
Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich syny
a duše v očistci
Za Jana a Bohumilu Roseckých, rodiče, sourozence
a celý rod
Žižkovo Pole
Stříbrné Hory
Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře

8.00
20. 5.

7. neděle velikonoční
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, jejich rodiče
a sourozence
Za Josefa a Růženu Zychovy a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost

9.30
9.30
11.00
18.30

7. neděle velikonoční
13. 5. 2018
Ohlášky
 Dnes po skončení první mše svaté bude opět vystavena Nejsvětější
svátost oltářní a budeme se modlit modlitbu růžence za zdraví otce Pavla.
Výstav je spojen s požehnáním. Prosíme o ztišení při příchodu a odchodu
z kostela během výstavu Nejsvětější svátosti oltářní.
 Dnes je pro vás u východu z kostela připraven Misijní jarmark, kde si
za dobrovolný příspěvek můžete vzít drobné dárky, třeba pro maminky
k dnešnímu svátku. Svým příspěvkem podpoříte Papežské misijní dílo.
Děkujeme.
 V pondělí 14. 5. bude setkání mladší mládeže (10-13 let) na faře od 17
hodin.


V úterý 15. 5. v 17 hodin bude setkání Misijního klubka na faře.

 V pátek kněz navštíví nemocné. V 15 hodin bude modlitba Korunky
v kostele. Od 15.30 bude páteční setkání scholičky na faře. Od 18 hodin se
koná májová pobožnost.
 V pátek a sobotu 18.-19. 5. se uskuteční na faře víkendové setkání
prvokomunikantů.


Příští sobotu 19. 5. bude v 9 hodin mše sv. v DPS.
V 11 hodin se bude konat tradiční májová pobožnost ve Dvorku.
Odchod poutníků v 10 hodin od věže.
V 18.30 hodin v sobotu začne vigilie k Seslání Ducha svatého.


Sbírka příští neděli bude určena na pastorační aktivity v diecézi.

 Přihlášky na dětský farní tábor (28. 7.-3. 8. v Brtnici) si můžete
vyzvedávat v sakristii nebo u Marie Blažíčkové.



V pondělí a ve středu nejsou májové pobožnosti.

Poděkování
 Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek, úklid
kostela a fary. Všem dárcům Bůh oplať.

