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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
8.00
7. 6.

8. 6.

9.30
11.00
18.30

Slavnost Nejsvětější Trojice
Za Josefa Němce, vnuka Miloše Augustina a
celý rod
Za rodinu Stránských
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30 Na dobrý úmysl
9.00 Mše sv. v rámci vikariátní schůze kněží

9. 6.

18.30 Za Vlastu, Jaroslava a Marii Mášovy, za rod
Benců, Kulhánků a Mášů

10. 6.

7.30 Za rodinu Tabaroni
18.30 Olešenka

11. 6.

18.30 Za rodiče Bencovy, dceru Marii a snachu
Marii

18.30 Za Marii Kasalovou, manžela
a sourozence
Památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve
13. 6.
7.00 Za Antonína Šrámka, syna Antonína
a celý rod
14:00 Pohřeb paní Ing. Růženy Krejčové
Slavnost Těla a Krve Páně
7.30 Za + P. Arnošta Jílka
14. 6.
9.00 Za farnost a město (průvod městem)
18.30 Za dar víry pro celou rodinu
12. 6.
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Ohlášky
 Vzadu v kostele jsou k rozebrání texty nedělní liturgie (bývaly k dispozici
dříve na lavicích).

 V pátek 12. 6. se uskuteční Noc kostelů. Bližší program najdete na
plakátech, v červnové Římse, na webu a FB. Srdečně vás zveme.

 V pátek se uskuteční příprava dětí na 1. svaté přijímání (od 12.15).
 Příští neděli je slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. bude v 9.00 a po ní bude
následovat průvod městem včele s Eucharistií. Prosíme vás o květiny na
výzdobu oltářů, které můžete nosit v sobotu dopoledne k faře. Maminky
prosíme, aby vypravily družičky – ty se sejdou v 8.40 u fary. Prosíme také o
účast ministrantů a jejich dochvilnost.

 Ohláška pro děti: Na sobotu 20. 6. plánujeme výpravu s názvem „Na stopě

Jana Křtitele aneb dobrodružné putování pro děti od 5 do 15 let“. Sraz ve 14
hodin na faře. Bližší informace u pana kaplana nebo paní Lenky Omesové.

 V sobotu 27. 6. se uskuteční benefiční pouťový koncert Hudba starých mistrů

českých i světových. Začátek v 18 hodin, vystoupí Viktor Darebný (varhany) a
Vojtěch Hylský (trubka). Vstupné bude dobrovolné a výtěžek je určen na
opravu soklu kostela.

 Rodiče mohou přihlašovat děti na přífarní a farní tábor. Přihlášky si můžete
vyzvednout v sakristii, najdete na ní i bližší informace a kontakt.

 Při odchodu z kostela si u vchodů můžete vzít Boží slovo na cestu.
Poděkování
 Děkujeme všem, kteří se zapojili do úklidu kostela a fary.

 Děkujeme všechny vaše za modlitby a práce ve farnosti. Děkujeme za vaše
příspěvky do sbírek. Pán Bůh oplať.

