10. neděle v mezidobí
10. 6. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

10. 6.

11. 6.
12. 6.

13. 6.

14. 6.
15. 6.
16. 6.

8.00
9.30
11.00
18.30
7.30
10.30
18.30

Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Barnabáše, apoštola
Za Antonína Šrámka

7.30
18.30

Pohřeb paní Marie Daniškové
Za Josefa a Marii Sobotkovy a celý rod
Památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve
Za rodinu Tabaroni
Olešenka

18.30

Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Nováků a Zadáků

18.30

Za Marii Kasalovou, manžela, rodiče a sourozence

7.00
9.00

Za rodiče Holcmanovy, jejich děti a celý rod
Mše sv. v DPS
11. neděle v mezidobí
Za Marii Syberovou, bratry a celý rod
Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti, vnuka Lukáše
a celý rod
Stříbrné Hory
Poutní mše sv. v České Jablonné
Žižkovo Pole
Za farnost

8.00
9.30
17. 6.

10. neděle v mezidobí
Za Otakara Veselého, rody z obou stran a duše v očistci

11.00
11.30
14.00
18.30

10. neděle v mezidobí
10. 6. 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 po ranní mši svaté je možnost zapsat si intence na druhou
polovinu roku 2018. Zápis proběhne ve farní kanceláři od 9 do 11 hodin.


V úterý bude pohřeb paní Marie Daniškové v 10.30.

 V pátek kněz navštíví nemocné. V 15 hodin bude modlitba Korunky
v kostele. Od 15.30 bude páteční setkání scholičky na faře. V 17.30
adorace s možností svátosti smíření.
 Příští sobotu v 9 hodin mše sv. v DPS a v 11 hodin bude svatba Zdeněk
Pospíchal a Ivana Hošková z Žižkova Pole.


Sbírka příští neděli je určena na charitu.
Sbírka na přibyslavskou pouť bude na opravu soch v průčelí kostela.

 V letošním roce pořádáme farní vodácký zájezd v termínu 8.-14. 7.
Z důvodu velkého sucha se ještě bude rozmýšlet, která řeka se bude
sjíždět. Cena je 1100 Kč. Hlásit se můžete u Jana Křesťana (731 831 544)
do 20. 6. I jednotlivci jsou vítáni, určitě budou mít kamaráda do lodičky.

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

