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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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Výročí posvěcení kostela
Za Annu a Jana Novotných
Za rodinu Mokrých a Roseckých
Za farnost
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Za vnuka Románka
Památka sv. Gorazda a druhů
Za rodinu Pejzlovu a syna Jaroslava

7.30 Na poděkování za Boží ochranu a požehnání pro
28. 7.
akce pro děti
19.00 Dolní Jablonná
Památka sv. Marty
29. 7. 18.30 Za rodiče Bělouškovy, snachu Marii, zetě Jiřího,
zetě Michala a rod Sokalů
30. 7. 17.00 Za MUDr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a
duše v očistci
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
31. 7. 7.30 Za děti a mládež na farním táboře
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii, Josefa
Landsmana a duše v očistci
1. 8. 9.30 Za Marii a Miloslava Svobodovy, jejich rodiče
a celý rod
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes jste po dopoledních bohoslužbách zváni na farní alko i
nealko pivo a točenou limonádu.
Odpoledne v 15.30 bude požehnán kříž uměleckého kováře
Petra Štáfla vztyčený mezi Uhrami a Dvorkem. Jste zváni.
Občerstvení bude zajištěno. Pro zájemce v 14.45 sraz u
hesovské Savencie u bytovky a poutní výstup po prozatímních
zastaveních křížové cesty.
 V pátek v 15.00 v kostele modlitba Korunky k Božímu
Milosrdenství. Mše sv. výjimečně v 17.00. Večer se v našem
kostele uskuteční koncert houslového virtuoza Pavla Šporcla.
Začátek je v 19.00 a vstupenky je možné zakoupit v místním
informačním centru.
 Na pěší pouť ke sv. Anně je sraz v 6.00 u hřbitova. Mše u sv.
Anny v 7.30, 9.00 a 10.30
 Příští neděli odjíždí děti na farní tábor. Nezapoměňte potřebné
dokumenty a také zaplatit do tohoto pátku prosím. Mše v 9.30
bude s částečným dětským kázáním.
 V sakristii je nerozebrané oblečení dětí z přífarního tábora.

Poděkování
Děkujeme děvčatům, která pečovala o stravavování na přífarním
táboře, mládeži za úžasné nasazení a skvěle připravený
program pro děti, i rodičům za spolupráci. Za všechny vaše
modlitby a služby ve farnosti, úklid fary a kostela i příspěvky do
sbírek. Bůh vám oplať.

