16. neděle v mezidobí
22. 7. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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16. neděle v mezidobí
Za Annu Lánovou, manžela a oboje rodiče
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody
a duše v očistci
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Na dobrý úmysl
Pohřeb pana Miroslava Štědrého
Za Julii a Josefa Slezákovy a celý rod
Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola

7.30
18.30

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů panny Marie
Za Zdenku a Aloise Culkovy, Josefa Potůčka a celý rod

18.30

Za rodinu Uchytilovu
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Za rodiče Beranovy a vnuka Josefa
17. neděle v mezidobí
Za rod Roseckých a Mokrých
Za Marii a Miloslava Svobodovy, jejich rodiče
a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost

16. neděle v mezidobí
22. 7. 2018
Ohlášky
 Dnes po skončení první mše svaté bude 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.


Sbírka z této neděli je určena na opravu soch v průčelí kostela.

 Ve farní stodole můžete navštívit každou neděli od 9 do 12 hodin
výstavu fotografií Brána naděje. Další informace na plakátě.
 Dnes od 10.30 proběhne přátelské setkání s autorem fotografií
Jindřichem Štreitem. Zároveň je dnes výročí posvěcení našeho kostela.
Tímto vás zveme do farní stodoly, kde je též zajištěno drobné občerstvení.


V úterý ve 13 hodin bude pohřeb pana Miroslava Štědrého.

 V pátek kněz navštíví nemocné. V 15 hodin bude modlitba Korunky
v kostele. V 17.30 bude adorace s možností svátosti smíření.
 V sobotu 28. 7. odjíždějí děti na farní tábor do Brtnice, můžete na ně
vzpomenout v modlitbě.


V sakristii je možné zakoupit diecézní kalendář. Jeho cena je 55 Kč.

 U bočního oltáře Panny Marie je možnost podepsat petici na
podporu manželství. Petice požaduje, aby v ústavě bylo zakotveno, že
manželství je svazek muže a ženy a manželství, rodina a mateřství jsou
pod zvláštní ochranou zákonů.
Poděkování
 Děkujeme za opravu procesního křížku firmě Kovomod s. r. o.
Modlíkov.
 Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek, úklid
fary a kostela. Všem dárcům Bůh oplať.

