17. neděle v mezidobí
29. 7. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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Na dobrý úmysl
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Za Františka a Marii Kalinovy a syna Vladimíra
Památka sv. Alfonse z Liguori,
biskupa a učitele církve
Za zdraví otce Pavla

18.30

Za nová a stávající duchovní povolání

18.30

Za Leopolda a Boženu Roseckých a jejich syna
Památka sv. Jana Vianneye
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5. 8.

17. neděle v mezidobí
Za rod Roseckých a Mokrých
Za Marii a Miloslava Svobodovy, jejich rodiče
a celý rod
Stříbrné Hory MŠE SVATÁ NEBUDE (Pouť u sv. Anny)
Za farnost
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Žižkovo Pole (mše sv. s nedělní platností)
18. neděle v mezidobí
Za rodiče Klementovy, syny, snachy a za rodiče
Dobrovolných, dceru a tetu
Za Marii a Jana Němcovy a syna Václava
Stříbrné Hory
Za farnost

17. neděle v mezidobí
29. 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 minulé neděli určená na opravu soch v průčelí kostela činila
14 893 Kč.
 Ve farní stodole můžete navštívit dnes naposledy od 9 do 12 hodin
výstavu fotografií Brána naděje fotografa Jindřicha Štreita.
 V pátek kněz navštíví nemocné. V 15 hodin bude modlitba Korunky
v kostele. V 17.30 bude adorace s možností svátosti smíření.
 V sakristii je možné zakoupit diecézní kalendář. Jeho cena je 55 Kč.
 V sakristii si mohou ti, kdo si objednali kalendář vydaný na podporu
stavby kostela ve farnosti Brno-Lesná, tento kalendář vyzvednout.
 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 organizaci občerstvení k posvěcení kostela minulou
neděli a brigádníkům za včerejší mimořádný úklid na faře.
 Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek, úklid
kostela. Všem dárcům Bůh oplať.

