Slavnost Těla a Krve Páně
3. 6. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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Slavnost Těla a Krve Páně
Za farnost – průvod městem
Stříbrné Hory
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
Za rodiče Lédlovy a celý rod
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Za rod Rymešů a Jajtnerů
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše
v očistci
Nové Dvory
Za rodinu Březinovu a Macálkovu
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Za rodiče Bencovy, dceru Marii a snachu Marii
Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Na dobrý úmysl
10. neděle v mezidobí
Za Otakara Veselého, rody z obou stran a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost

Slavnost Těla a Krve Páně
3. 6. 2018
Ohlášky
 Příští neděli 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.
 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.
 V sobotu proběhne úklid kostela od 13 hodin. Prosíme o účast
mládež, ženy i muže. Čím víc lidí přijde, tím rychleji bude hotovo.
 Příští neděli si můžete nechat po ranní mši svaté zapsat intence na
druhou polovinu roku 2018. Zápis proběhne ve farní kanceláři od 9 do 11
hodin.
 Při odchodu z kostela si můžete na stolcích vzít červnovou Římsu. Na
stolku u zadního vchodu si můžete vzít dětský list.

Poděkování
 Děkujeme všem za organizaci a pomoc při slavnosti Božího Těla.
Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek, úklid
kostela. Všem dárcům Bůh oplať.

