19. neděle v mezidobí
12. 8. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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19. neděle v mezidobí
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy a zetě Zdeňka
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Stříbrné Hory
Za farnost
Na dobrý úmysl
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
Za živé i zemřelé z rodů Linhartů, Nováků a Zadáků
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Na dobrý úmysl
Za Marii a Josefa Bencovy, rodiče a sourozence
z obojí strany
Pohřeb pana Stanislava Novotného
Za rodiče Beranovy a vnuka Josefa
Za Růženu Pospíchalovou
Žižkovo Pole (mše sv. s nedělní platností)
20. neděle v mezidobí
Za Marii a Františka Klementovy, syny, snachy,
vnuka a duše v očistci
Za Františku Klusáčkovou, Libuši a Františka
Dvořáčkovy a celý rod
Pouť v Nových Dvorech
Stříbrné Hory
Za farnost

19. neděle v mezidobí
12. 8. 2018
Poděkování
Děkuji vám všem za všechny modlitby, oběti a pomoc ve farnosti. Otci
Antonínovi za kněžskou službu, dalším za pomoc v pastoraci nemocných,
vyučování náboženství ve škole, za přípravu na 1. svaté přijímání. Všem,
kteří jste pomohli s administrativou, organizací stavebních prací, dotacemi,
péčí o kostel a jiný hospodářský majetek farnosti, brigádnickou pomocí,
úklidem v kostele a na faře a vůbec za všechny služby. Také za vaše dary do
sbírek. Bůh Vám oplať. Do svatého přijímání budu zde. V září odjedu
pravděpodobně ještě do lázní a pak tu už, dá-li Bůh, zůstanu jako dřív.
Dnes bude požehnání po večerní mši sv. v 19.15. Příští neděli bychom
mohli navázat na modlitby za nemocné, které jste se modlili, když jsem tu
nebyl. Modlili bychom se Růženec před první nedělní mši svatou. Komu by
se to líbilo, může přijít.
Ohlášky
V pátek navštívíme nemocné. V 15.00 hodin bude modlitba Korunky
v kostele. V 17.30 bude adorace s možností svátosti smíření.
V sobotu v 11:00 uzavřou v našem kostele sňatek Jaromír Vopršál a
Martina Augustinová.
V sakristii je možné zakoupit diecézní kalendář. Jeho cena je 55 Kč.
Objednané kalendáře vydané na podporu stavby kostela ve farnosti BrnoLesná, lze vyzvednout tamtéž.
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.

