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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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Za Zdenu Kořínkovou
Svatodušní vigilie
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Za Josefa a Růženu Zychovy a duše v očistci
Za rodiče Holcmanovy, děti, celý rod a duše v
očistci
Stříbrné Hory
Památka Panny Marie, Matky církve
Za Jana Matouška

18.30 Za MUDr. Josefa Hádlíka, rody z obou stran a
duše v očistci
7.30 Za nemocného
18.30 Olešenka
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze
18.30 Na poděkování za dar kněžství a vás všechny,
které mi Bůh svěřil
18.00 Za Marii Kasalovou, manžela a rodiče
Památka sv. Barnabáše, apoštola
18.30 Za farnost (s nedělní platností)
Slavnost Nejsvětější Trojice
8.00 Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a za
všechny živé i zemřelé toho rodu
9.30 První svaté přijímání
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Ohlášky
• Dnes v 18.00 vystoupení scholy v nížkovské mládeže
v Nížkově. Plakát na nástěnce.
• V úterý setkání dětí na faře 16.30-18.00.
• Ve čtvrtek při svátku Ježíše, nejvyššího a věčného kněze budu mít přesně 15-té výročí kněžského svěcení. Tak bych
chtěl Bohu poděkovat za dar kněžství, a za vás, které mi Bůh
svěřil. Kdybyste přijali pozvání a měli čas, přijďte. Po mši svaté
požehnáme víno a můžeme si připít v kostele jako na svatého
Jana. Jen při jiné příležitosti.
• V pátek v 15.00 v kostele modlitba Korunky. V pátek se koná
Noc kostelů – bližší info na plakátě. Adorace a možnost svátosti
smíření či duchovního rozhovoru ve zpovědnici od 17.00.
• Připomínám možnost požádat o modlitbu nebo žehnání na
konkrétní úmysl. Někteří jste toho už využili.
• V neděli při druhé mši sv. přijmou děti přijmou děti 1. svaté
přijímání a od 15.00 bude farní odpoledne pro děti (divadlo Víti
Marčíka mladšího, hry pro děti, občerstvení zajištěno, pivo,
limo, špekáčky).

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

