Římskokatolická farnost Přibyslav

16. neděle v mezidobí | 18. 7. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
8.00
18. 7. 9.30
11.00
18.30
19. 7.

16. neděle v mezidobí
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy a zetě Zdeňka
Za rodiny Miškovských, Sejkorů, Matějů a Trődlerů
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30 Za živé i zemřelé z rodiny Pometlovy

20. 7. 18.30 Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v
očistci
7.30 Za zemřelé sourozence Františka, Boženu,
Václava a Emilii Pometlovy
Svátek sv. Marie Magdalény
22. 7. 18.30 Za Magdalenu Němcovou, rody z obou stran a
duše v očistci
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
23. 7. 18.30 Za Ludmilu a Jana Kunstarovy a živé i zemřelé z
toho rodu
21. 7.

24. 7.

7.30 Za Františka Radikovského
Výročí posvěcení kostela
8.00 Za Annu a Jana Novotných
25. 7.
9.30 Za rodinu Mokrých a Roseckých
18.30 Za farnost

Římskokatolická farnost Přibyslav

16. nedele v mezidobí | 18. 7. 2021
Ohlášky
 Dnes v 11.00 budou poklřtěni Lukáš Linhart a Eliáš Veselý.
 V pondělí v 8.00 mají na faře sraz děti. Začíná přífarní tábor.
Nezapomeňte na nutné dokumenty v rámci opatření.
 V pátek v 15.00 v kostele modlitba Korunky k Božímu
Milosrdenství. Od 17.30 adorace a možnost sv. smíření.
 V sobotu v 11.00 uzavřou v našem kostele sňatek Ladislasv
Šmerous a Romana Kocourková.
 V neděli na posvícení jste po dopoledních bohoslužbách zváni
na farní alko i nealko pivo a točenou limonádu. V 11.00 budou
pokřtěni Matyáš Musil, Ema Doležalová, Benjamin Roberts a
Matylda Musilová.
 V neděli odpoledne v 15.30 bude požehnán kříž uměleckého
kováře Petra Štáfla vztyčený v loňském roce mezi Uhrami a
Dvorkem. Den po uplynutí 268. výročí posvěcení farního kostela
v Přibyslavi. Jste zváni. Občerstvení bude zajištěno. Pro
zájemce uskutečníme na svátek svatého Jakuba, který na tuto
neděli připadá, i poutní výstup po prozatímních zastaveních
křížové cesty od hesovské Savencie. Tam začneme ve 14.45.
 Rozhodl jsem se zrušit plánované referendum o věži v září.
Spíše než věcnou diskusi to vzbudilo emoce. A rozdělení farní
obce na základě emocí by bylo to nejhorší, co by nás mohlo
potkat. Navíc jsou mnohem důležitější věci, a rád bych, aby se
pozornost nás všech upínala spíše k Bohu a řešení problémů
v našich vztazích a rodinách, než k úvahám o vlastnictví veže.
 V sakristii můžete provádět platby na úhradu nákladů konání
farního tábora.

Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, úklid
fary a kostela i příspěvky do sbírek. Bůh vám oplať.

