Slavnost narození sv. Jana Křtitele
24. 6. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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Slavnost narození sv. Jana Křtitele
Za Pavlínku Sáblíkovou, rozenou Bořilovou
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Stříbrné Hory
Za farnost
PŘIBYSLAVSKÁ POUŤ
Za rodinu Lysých, Pelikánovu, Krechlerovu a Dohnalovu
Za rodiče Podrázkovy, syna Viléma, Pavlu Šlérkovu
a Libuši Koněrovu

Za rodinu Prokešovu, živé i zemřelé z toho rodu
Česká Jablonná
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
18.30 Za dr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše
v očistci
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
18.30 Za živou a zemřelou rodinu Bukovský a duše v očistci
7.00
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Za Bohuslava a Alenu Staříkovy, rodiče a sourozence
a duše v očistci
13. neděle v mezidobí
Na poděkování za 30 let varhanické služby
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

Slavnost narození sv. Jana Křtitele
24. 6. 2018
Ohlášky
 Dnes po skončení první mše svaté nebude vystavena Nejsvětější
svátost oltářní, následující neděle opět ano.
 Sbírka na charitu z minulé neděle činila 11 784 Kč a bude za tímto
účelem odeslána.



Sbírka z dnešní neděle je určena na opravu soch v průčelí kostela.
Dnes v 15 hodin bude pokřtěn Šimon Málek.

 V pondělí bude setkání dětí 4.-6. třídy v 17.00 na faře.
 Od pondělí budou pokračovat práce na opravě fasády kostela od
hlavního vchodu k jižnímu vchodu. Počítejte prosím se zvýšeným pohybem
dělníků kolem kostela.
 V pátek kněz navštíví nemocné. V 15 hodin bude modlitba Korunky
v kostele. Od 15.30 bude na faře poslední páteční setkání scholičky před
prázdninami – během prázdnin se setkání nekonají. V 17.30 bude adorace
s možností svátosti smíření.
 Příští sobotu budou oddáni Marie Kočandrlová z Olešenky a Lukáš
Březina z Přibyslavi.
 V sakristii je k prohlédnutí kalendář na rok 2019 nesoucí název Bůh
nechce smutné tváře... s kresbami Jana Heraleckého, který vydává farnost
Brno-Lesná. Jeho zakoupením za dobrovolnou cenu přispějete na stavbu
kostela v Brně-Lesné. Pokud byste měli o kalendář zájem, zapište se na list
přiložený u kalendáře v sakristii.
Poděkování
 Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek, úklid
fary a kostela. Všem dárcům Bůh oplať.

