11. 6.

12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.

18. 6.

8.00
9.30
11.00
18.30

Slavnost Nejsvětější Trojice
Za Zdenku Černochovou
Za děti a jejich rodiny – první svaté přijímání
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30 Za rodinu Kubíčkovou
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
18.30 Za Márii Močubovou, sourozence, rodiče a duše
v očistci
7.30 Za Antonína Šrámka
18.30 Olešenka
Votivní mše o Eucharistii
18.30 Za dar života a zdraví
18.30 Za Jaroslava Veselého a rod Veselých
Za Boženu Tománkovou, Jarmilu Holubovou a Květu
7.00
Havlíčkovou
Slavnost Těla a Krve Páně
9.00 Za farnost – průvod po městě
11.00 Stříbrné Hory
11.00 Žižkovo Pole nebude
18.30 Za Marii a Miloslava Neubauerovy, Romana Bruknera a
jeho rodiče

Dnes v 14:00 bude pokřtěna Ester Dejmalová. Od 15.00 jste zváni na
představení Eliščiny pohádky. Pokračuje volným programem s opékáním
špekáčků a hrami pro děti. Otevřeno všem. 17:30 litanie k NSJ, požehnání.
Ve čtvrtek bude po mši svaté na faře biblická hodina.
V pátek v 15.00 Korunka k B.M., 17:30 adorace před NSO
(možnost svátosti smíření), 19.30 setkání starší mládeže na faře (s večeří).
V sobotu bude v 9.00 mše svatá v DPS. Prosím vás o přispění
květinami na výzdobu oltářů pro nedělní Boží Tělo. Můžete je nosit
v sobotu dopoledne na faru. Prosím maminky, aby vypravily družičky,
popřípadě mládence.
V neděli ve 12:00 budeme od věže odjíždět na farní zájezd.
Nezapomeňte s sebou peníze, doklady a léky. Pojištění odpovědnosti,
léčebné výlohy a úrazové pojištění je zajednáno. Doporučené kapesné
kromě plateb za ubytování a jídlo je 50 až 100 euro. Jídlo na neděli
s sebou. Program v sakristii. Jedno místo se včera uvolnilo kvůli nemoci.
Pokud byste měli zájem, kontaktujte mne dnes prosím.
Ve dnech 9. – 14. 7. pojedeme na vodácký zájezd na řeku Otavu.
Otevřeno všem, mládež do 14 let s domluvným doprovodem. Přihlášky do
přibyslavské pouti Janu Křesťanovi ze ŽP. Informace v sakristii.

Děkuji vám za pomoc s pohoštěním i hojnou
účast na výročí svěcení minulou neděli. Mrzí
mě, že jsem si lépe nezorganizoval čas,
abych s vámi pobyl. Snad se to povede dnes.
Děkuji skautům, schole mládeže, IC
Přibyslav, galerii Janáček, účinkujícím,
vystavujícím i ostatním, kdo se podíleli na
letošní noci kostelů. Také za vaše modlitby,
výzdobu a úklid kostela, fary, příspěvky do
sbírky, dar 2000.- Kč na uspořádání
Nokturna. Sbírka na pastorační aktivity
v diecézi byla 12 155.- Kč. Bůh vám oplať.

