18. neděle v mezidobí
5. 8. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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18. neděle v mezidobí
Za rodiče Klementovy, syny, snachy a za rodiče
Dobrovolných, dceru a tetu
Za Marii a Jana Němcovy a syna Václava
Stříbrné Hory
Za farnost
Svátek Proměnění Páně
Za Jana Strašila, rodiče a bratry
Za rodinu Bukovských a živé i zemřelé z toho rodu
Památka sv. Dominika, kněze
Dolní Jablonná
Svátek sv. Terezie Benedikta od Kříže,
patronky Evropy
Za Václava Polívku a živé i zemřelé z toho rodu
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Za Josefa a Vlastu Pelikánovy, dceru Marii, vnuka
Martina a duše v očistci
Památka sv. Kláry, panny
Za Ludmilu a Jana Málkovi, rodiče a sourozence a duše
v očistci
Motodění
19. neděle v mezidobí
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy a zetě Zdeňka
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou
Stříbrné Hory
Za farnost

18. neděle v mezidobí
5. 8. 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. Další neděli již nebude.
 Příští neděli bude požehnání po večerní mši sv. v 19.15.
 V pondělí se vrací do farnosti a do služby otec Pavel. Děkuje za vaše
modlitby a zdraví.
 V pátek kněz navštíví nemocné. V 15 hodin bude modlitba Korunky
v kostele. V 17.30 bude adorace s možností svátosti smíření.
 Příští sobotu bude ve 13 hodin motorkářská mše sv. v rámci
přibyslavského Motodění.
 Příští neděli bude pokřtěna ve Stříbrných Horách Daniela Anna
Dostálová.
 V sakristii je možné zakoupit diecézní kalendář. Jeho cena je 55 Kč.
 V sakristii si mohou ti, kdo si objednali kalendář vydaný na podporu
stavby kostela ve farnosti Brno-Lesná, tento kalendář vyzvednout.
 U bočního oltáře Panny Marie je možnost podepsat petici na
podporu manželství. Petice požaduje, aby v ústavě 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.

