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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
8.00
26. 7.
9.30
18.30
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.

7.30

Výročí posvěcení kostela
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy, jejich rodiče
a sourozence
Za Jana a Annu Novotných
MŠE SVATÁ NEBUDE
Památka sv. Gorazda a druhů
Na poděkování za prožitá léta a poděkování do
dalších let

18.30
Památka sv. Marty
7.30 Na dobrý úmysl

18.30 Za Jana Strašila, rodiče a tři bratry
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
31. 7.
18.30 Za Vladimíra Jelínka, živé i zemřelé toho rodu
Památka sv. Alfonse z Liquori,
biskupa a učitele církve
1. 8.
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.30 Za farnost (s nedělní plaností)
18. neděle v mezidobí
8.00 Za Marii a Miloslava Svobodovy, jejich rodiče a
celý rod
2. 8.
9.30 Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
11.00 Stankovou
Stříbrné Hory
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Ohlášky
 Ode dneška 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.
 Při odchodu z kostela si můžete vzít Boží slovo na cestu.
 Podle platného nařízení epidemiologů máme opět nosit při
plánovaných shromáždění nad 100 osob ve vnitřních prostorách
roušky. V naší farnosti se to týká nedělních bohoslužeb.
 Příští týden odjedu do čtvrtka na krátké dovolenou. V naléhavých
záležitostech kontaktujte prosím P. Zdeňka Sedláka z Nížkova.

Poděkování
 Děkuji mladým za bezvadnou organizaci a péči o děti na
přífarním táboře. Vám za modlitby a předně dobrořečme Bohu
za požehnání a ochranu, že jsme mohli něco takového ve
farnosti prožít. Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve
farnosti. I příspěvky do sbírek. Pán Bůh oplať.

