8.00
28. 5.

9.30
11.00
18.30

29. 5.
30. 5.

31. 5.

Nanebevstoupení Páně
Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich syny
a duše v očistci
Za Viléma Podrázského, rodiče z obojí strany
a Stanislava Coufala
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30 Na úmysl dárce
18.30

7.30
18.30

Památka sv. Zdislavy
Za rodiče Sobotkovy, Peřinovy, Cinkovy, Dajčovy, jejich
děti a duše v očistci
Svátek Navštívení Panny Marie
Za Josefa Konfršta, manželku, rodiče z obojí strany a
duše v očistci
(V Přibyslavi)
Památka sv. Justina, mučedníka
Za nová i stávající duchovní povolání

1. 6.

18.30

2. 6.

18.30 Za rodiče Močubovy, dva syny a snachu Martu
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
7.00
18.30 Na poděkování za dar kněžství
Slavnost seslání Ducha svatého
8.00 Za Otakara Veselého a živé i zemřelé z rodu Novotných
a Veselých
9.30 Za Marii Syberovou, manžela, bratry a celý rod
11.00 Žižkovo Pole
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost

3. 6.

4. 6.

Dnes bude v 11:00 pokřtěn Otto Stránský; v 15:00 jste zváni na faru
na kávu. Posedíme s hostem Janou Pochopovou, která nám bude vyprávět
a promítat o cestě na Srí Lanku. V 17:30 novéna k D. Sv. a požehnání.
Ve čtvrtek bude po mši svaté krátká adorace za nová duchovní
povolání a po té biblická hodina na faře.
V pátek bude v 15.00 modlitba Korunky, v 17:30 adorace před NSO
s možností svátosti smíření a v 18:00 novéna k Duchu Svatému.
V sobotu bude v 9:30 pokřtěna Lucie Havlíková; v 11:00 budou
v našem kostele oddáni Martin Plesl a Hana Šidláková z Havlíčkovy
Borové. V 18:30 Vigilie Seslání Ducha Svatého s obnovou biřmovacích
závazků; součástí bude delší liturgie slova, na čtení a žalmy se můžete
zapisovat v sakristii. Rád bych touto mší svatou poděkoval Bohu za 10 let
svého kněžství. Tak se můžete připojit.
V neděli bude v 12:30 pokřtěna Adéla Klementová. Po mší svatých
vás zvu na krátké posezení ve stodole při kávě, vínu a zákusku. Přitom si
můžete na faře zapisovat mše svaté na další pololetí 2017. V 17:30 budou
litanie k NSJ a požehnání. Sbírka z příští neděle bude určena na pastorační
aktivity v diecézi a odeslána.
Připomínám mládeži, že pokud se do konce
května přihlásí na signálech na CSM v Olomouci,
získá slušnou slevu. Těším se, že se tam uvidíme.
Děkuji vám za vaše modlitby, výzdobu a úklid
kostela, příspěvky do sbírky, i ostatní služby, do
kterých jste se zapojili. Děvčatům, která věrně
přednášela básničky při májových, chci moc
poděkovat a mají v sakristii malou pozornost. Bůh
vám oplať.

