Římskokatolická farnost Přibyslav

20. neděle v mezidobí | 16. 8. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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20. neděle v mezidobí
Za Růženu Pospíchalovou
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé
i zemřelé z obou rodů, i z rodu Veselých a duše
v očistci
Stříbrné Hory
Poutní mše sv. v Nových Dvorech
MŠE SVATÁ NEBUDE

7.30 Za farnost

18. 8. 18.30 Za rodinu Málkovu, Halíkovu, Piskačovu
a duše v duše v očistci
19. 8.

20. 8.

21. 8.
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18.30

8.30
18.30
8.00

23. 8.

9.30
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18.30

Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve
Za živé i zemřelé z rodu Karlových, Fišarových
a Linhartových
Památka sv. Pia X.
Za Růženu a Jana Holcmanovy a jejich rodiče
Památka Panny Marie Královny
Za farnost (s nedělní plaností)
21. neděle v mezidobí
Za rodiče Klementovy, syny a snachy, za rodiče
Dobrovolných, dceru a tetu
MŠE SVATÁ NEBUDE
Farní pouť u sv. Anny v Pohledu
MŠE SVATÁ NEBUDE

Římskokatolická farnost Přibyslav

20. neděle v mezidobí | 16. 8. 2020
Ohlášky
 Včera odjely děti na farní tábor do Brtnice. Proběhne zde
částečně i příprava na 1. svaté přijímání. Modlete se za nás, aby
nám bylo požehnáno a vše proběhlo dobře k větší cti a slávě
Boží. V případě potřeby budu na telefonu. Vracím se ve středu
večer, mše svaté bude mít P. Antonín.
 V pátek v 15 hodin modlitba Korunky v kostele.
 Příští neděli je změněný pořad bohoslužeb!
 Odpoledne odjíždíme s mládeží na pobyt na faře v Novém
Městě nad Metují. V plánu jsou výlety krátké i delší a
přinejmenším jednou s přespáním v přírodě nad Deštným
v Orlických horách. Počítá se i s návštěvou kouzelného
poutního místa v Rokli. Zázemí pro pobyt budeme mít na faře,
kde bude k dispozici i kuchyňka a sociální zařízení jen pro nás.
Kdo byste chtěli jet, sraz bude v 15.15 na nádraží. Jízdenku si
můžete koupit buď sami předem elektronicky, nebo ve vlaku.
S sebou nezapomeňte karimatku, spacák, plavky a věci na
toulání. Pak samozřejmě i další, které potřebujete.
Předpokládaný návrat v pátek po obědě. Po domluvě lze přijet
později a odjet dříve. Ale doporučuji plnotučné využití času na
rekreaci. Těším se na všechny.
 Při odchodu z kostela si můžete vzít Boží slovo na cestu.
 V sakristii jsou k dispozici kalendáře a kniha modliteb.
 28. srpna od 19:00 hodin se v našem kostele Narození sv. Jana
Křtitele v Přibyslavi uskuteční koncert Jiřího Pavlici s kapelou
Hradišťan. Vstupenky jsou v předprodeji v přibyslavském
informačním centru, rezervace je možná také na telefonicky.
Poděkování
 Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, úklid,
výzdobu. Za vaše štědré příspěvky do sbírek. Pán Bůh oplať.

