SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Ohlášky
• Dnes v 11.30 hod. v kostele přijme křest Jan Fiala.
• Odpoledne od 14.00 hod. jste všichni zváni do
farního areálu na farní odpoledne, které je pořádáno
u příležitosti prvního svatého přijímání. Program je
určen pro děti i dospělé.
• Tento týden už nebude probíhat výuka náboženství.
• V pátek v 14.00 hod. setkání dětí na faře.
• V 17.30 hod. začátek adorace před vystavenou
NSO.
• Po mši svaté setkání mládeže na faře
• V sobotu v 8.00 hod. v domě s pečovatelskou službou mše svatá.
• V sobotu dopoledne je možné nosit na farní dvůr kytky, které se použijí na zdobení
oltářů na Boží Tělo.
• Na neděli připadá slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá v 9.00 hod. bude spojena
s eucharistickým průvodem městem. Sraz ministrantů a družiček v 8.30 hod. na faře.
Prosíme maminky, aby své dcery vypravily za družičky. Přijměte srdečné pozvání
k veřejné oslavě Těla a Krve Páně.
• Při mši svaté pan Petr Málek st., pan Václav Henzl st. a pan Michael Omes složí slib a
tím budou uvedeni do služby mimořádných udělovatelů svatého přijímání.
• Zájemci z řad dětí, které by se chtěly zúčastnit farního dětského tábora, mohou
vyplněné přihlášky odevzdávat na faře.

Poděkování

•
•

☺

Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
Sbírka z dnešní neděle je určena na charitu a bude za tímto účelem odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV
Den
Neděle
15.6. 2014

Hodina

Intence

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8.00 hod. Za dar života a zdraví
9.30 hod. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ - Za farnost
9.30 hod. ŽIŽKOVO POLE

Pondělí
16.6. 2014

7.30 hod.

Úterý
17.6. 2014

18.30 hod. Za Václava Chalupníka a jeho rod

Středa
18.6. 2014

Za Jarmilu Holubovou, Aloisii Fikarovou a Květu
Havlíčkovou

7.30 hod. Za Miloslava Kasala, rodiče, sestru Ludmilu a rodiče
Valáškovy
18.30 hod. ČESKÁ JABLONNÁ

Čtvrtek
19.6. 2014

18.30 hod. Za Jiřího Strašila, rodiče a bratry

Pátek
20.6. 2014

17.30 hod. Adorace
18.30 hod. Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti a vnuka Lukáše

Sobota
21.6. 2014

Neděle
22.6. 2014

7.00 hod.
8.00 hod.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Za Hanku
MŠE SVATÁ V DOMĚ S PEČOVAT. SLUŽBOU

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
9.00 hod. Za farnost – EUCHARISTICKÝ PRŮVOD MĚSTEM
13.00 hod. ČESKÁ JABLONNÁ – poutní mše svatá
18.30 hod. Za Márii Močubovou, rodiče a sourozence

