Římskokatolická farnost Přibyslav

16. neděle v mezidobí | 19. 7. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
8.00
19. 7.

9.30
11.00
18.30

16. neděle v mezidobí
Za rodiče Podrázských, syna Viléma a duše
v očistci
Za rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30 Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v
očistci
Za vnuka Romana, požehnání do dalších let a
21. 7.
18.30 dar zdraví
Svátek sv. Marie Magdalény
22. 7. 7.30 Za Dr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a
duše v očistci
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
23. 7. 18.30 Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše
v očistci
20. 7.

24. 7. 11.00 Pohřeb pan Stanislav Prokeš
18.30 Za rodinu Mokrých a Roseckých
Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola
25. 7. 7.00 Za Annu Lánovu, manžela a ten rod
18.30 Za farnost (s nedělní plaností)
Výročí posvěcení kostela
8.00 Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy, jejich rodiče
26. 7.
a sourozence
9.30 Za Jana a Annu Novotných
18.30 MŠE SVATÁ NEBUDE
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Ohlášky
 Zítra začíná dětský přífarní tábor. Na děti se těší tým vedoucích
z řad mládeže, spolu s nimi i já, že nám bude na faře veselo.
Myslete na nás v modlitbě.
 V sobotu 25. 7. bude mše sv. ráno v 7.00 a také večer v 18.30 s
nedělní platností. V 11. 00 uzavřou v našem kostele církevní
sňatek Pavel Dospěl a Aneta Mokrá. Ve 14.00 bude pokřtěn
Benjamin Kasal. S bohatým sobotním programem ještě pomůže
i otec Dmytro.
 Od příští neděle 26. července se do odvolání ruší pravidelná
mše svatá v neděli večer. Od 1. srpna se do odvolání ruší mše
svatá v sobotu ráno v 7.00. Nově bude mše svatá v sobotu večer
v obvyklém čase, s nedělní platností.
 V sakristii si můžete zakoupit diecézní kalendář na příští rok za
dobrovolný příspěvek
(můžete-li, přispějte úhradou nákladů 60 Kč).
K zakoupení je také Modlitební knížka (základní a tradiční
katolické modlitby) za cenu 179 Kč.
 Při odchodu z kostela si můžete vzít Boží slovo na cestu.
Poděkování
Při druhé mši svaté budeme společně děkovat panu kaplanovi
otci Dmytrovi za jeho vzornou péči o vás. Předběhnu trochu a
poděkuji za sebe. Předně jemu i vám, že jste mu byli ku pomoci
a srdečně ho přijali. Nu a otci Dmytrovi i vám za všechny
modlitby a oběti, takže tu teď mohu být s vámi. Děkujeme také
za všechny vaše služby ve farnosti i příspěvky do sbírek. Pán
Bůh oplať.

