11. neděle v mezidobí
17. 6. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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11. neděle v mezidobí
Za Marii Syberovou, bratry a celý rod
Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti, vnuka Lukáše
a celý rod
Stříbrné Hory
Poutní mše sv. v České Jablonné
Žižkovo Pole
Za farnost
Za dar života a zdraví
Za Jaroslava Horského, rodiče, celý rod a duše v očistci
Za Jarmilu Holubovou, Boženu Tománkovou a Květu
Havlíčkovou
Dolní Jablonná
Památka sv. Aloisie Gonzagy, řeholníka
Za Márii Močubovou, sourozence, rodiče a duše
v očistci
Za Jiřího Staňka, rodiče a bratry
Za Václava Henzla a živé i zemřelé z celého rodu
Slavnost narození sv. Jana Křtitele
Za Pavlínku Sáblíkovou, rozenou Bořilovou
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Stříbrné Hory
Za farnost
PŘIBYSLAVSKÁ POUŤ

11. neděle v mezidobí
17. 6. 2018
Ohlášky
 Dnes po skončení první mše svaté bude vystavena Nejsvětější svátost
oltářní a budeme se modlit modlitbu růžence za zdraví otce Pavla. Výstav
je spojen s požehnáním. Prosíme o ztišení při příchodu a odchodu
z kostela během výstavu Nejsvětější svátosti oltářní.
 Příští neděli na pouť výstav NSO nebude, následující neděle opět ano.


Sbírka z dnešní neděle je určena na charitu.
Dnes bude ve 13 hodin bude pokřtěn Vít Ficenc.

 V pátek kněz navštíví nemocné. V 15 hodin bude modlitba Korunky
v kostele. Od 15.30 bude páteční setkání scholičky na faře. V 17.30
adorace s možností svátosti smíření.
 Sbírka na přibyslavskou pouť příští neděli bude určena na opravu soch
v průčelí kostela.
 Dopolední pouťové mše sv. bude sloužit havlíčkobrodský vikář
P. Oldřich Kučera, který je pověřen vedením duchovní správy v době
nepřítomnosti otce Pavla.
 Příští neděli bude v 15 hodin pokřtěn Šimon Málek.
 V sakristii je k prohlédnutí kalendář na rok 2019 nesoucí název Bůh
nechce smutné tváře... s kresbami Jana Heraleckého, který vydává farnost
Brno-Lesná. Jeho zakoupením za dobrovolnou cenu přispějete na stavbu
kostela v Brně-Lesné. Pokud byste měli o kalendář zájem, zapište se na list
přiložený u kalendáře v sakristii.
 V letošním roce pořádáme farní vodácký zájezd v termínu 8.-14. 7.
Z důvodu velkého sucha se ještě bude rozmýšlet, která řeka se bude
sjíždět. Cena je 1100 Kč. Hlásit se můžete u Jana Křesťana (731 831 544)
do 20. 6. I jednotlivci jsou vítáni, určitě budou mít kamaráda do lodičky.
Poděkování
 Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek, úklid
fary a kostela. Všem dárcům Bůh oplať.

