14. neděle v mezidobí
8. 7. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

8.00
8. 7.

9.30
11.00
18.30

9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.

7.30
18.30

Za rodinu Kubíčkovou
Za Vladimíra a Marii Sobotkovy, rodiče a ten rod
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

7.30
18.30

Za Jindřicha a Marii Teclovy a sestru Annu

18.30
7.00
17.00

Za živé i zemřelé z rodu Laštovičků a zetě Bohumila
Za dar víry pro celou rodinu
Žižkovo Pole (mše sv. s nedělní platností)
15. neděle v mezidobí
Za rodiče Wasserbauerovy, rodiče Kamarádovy, zetě
a vnuka
Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, jejich děti, snachy a
duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost

8.00
15. 7.

14. neděle v mezidobí
Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii a Josefa
Landsmana
Za Jana a Alžbětu Novotných, rodiče, sourozence
a vnuka Vladimíra
Stříbrné Hory
Za farnost

9.30
11.00
18.30

14. neděle v mezidobí
8. 7. 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.
 Dnes bude v 9 hodin zahájena ve farní stodole výstava fotografií
Brána naděje fotografa Jindřicha Štreita. Výstavu můžete navštívit každou
neděli od 9 do 12 hodin do 29. 7. V neděli 22. 7. bude u výročí vysvěcení
kostela přátelské setkání s autorem fotografií Jindřichem Štreitem.
 V pátek kněz navštíví nemocné. V 15 hodin bude modlitba Korunky
v kostele. V 17.30 bude adorace s možností svátosti smíření.
 Od pondělí 9. 7. budou restaurátoři pracovat na kazatelně, kolem
kazatelny bude postaveno lešení.


V sakristii je možné zakoupit diecézní kalendář. Jeho cena je 55 Kč.

 U bočního oltáře Panny Marie je možnost podepsat petici na
podporu manželství. Petice požaduje, aby v ústavně bylo zakotveno, že
manželství je svazek muže a ženy a manželství, rodina a mateřství jsou
pod zvláštní ochranou zákonů.

Poděkování
 Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek, úklid
fary a kostela. Všem dárcům Bůh oplať.

