Římskokatolická farnost Přibyslav
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
11. 6.
sobota

12. 6.
neděle

13. 6.
pondělí

14. 6.
úterý

15. 6.
středa

16. 6.
čtvrtek

17. 6.
pátek

18. 6.
sobota

19. 6.
neděle

18.30

Památka sv. Barnabáše, apoštola
Za farnost (s nedělní platností)
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8.00 Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a za
všechny živé i zemřelé toho rodu
9.30 Za prvokomunikanty a jejich rodiče
Památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve
7.30 Za Antonína Šrámka, dva syny a celý rod
18.30 Josefa a Julii Slezákovy a jejich syna Josefa
7.30 Za dar života a zdraví
19.00 Dolní Jablonná
18.30 Za dar víry pro celou rodinu a duše v očistci
18.30 Za Jiřího Strašila rodiče a bratry
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.30 Na poděkování za společné roky života a za
narození dcer (s nedělní platností)
Slavnost Těla a Krve Páně
9.00 Průvod městem – Boží Tělo Za farnost
11.00 Stříbrné Hory

Římskokatolická farnost Přibyslav
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Ohlášky
• Dnes od 15.00 bude farní odpoledne nejen pro děti (divadlo Víti
Marčíka mladšího – „Potopa“, hry pro děti, občerstvení
zajištěno, pivo, limo, špekáčky). Tak rád vás uvidím!
• V úterý na faře 16.30 -18.00 misijní klubko mládeže.
• V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.30 možnost
svátosti smíření či krákého duchovního rozhovoru.
• V sobotu v 11.00 uzavřou oddavky Miloš Rosický a Monika
Hošková.
• Příští neděli je Slavnost Těla a Krve Páně a mše sv. bude
pouze v sobotu večer v neděli v 9.00. Po mši svaté bude
následovat průvod s eucharistickým Kristem po našem městě.
V 11.00 bude pokřtěna Adéla Stejskalová. Od 18.00 do 19.30
pak bude možnost adorace v kostele.
• Prosíme o vypravení družiček a mládenců, v 8.30 mají sraz na
faře, a o příchod ministrantů alespoň čtvrt hodiny předem.
Prosíme o květiny na zdobení oltářů, můžete je nosit v sobotu
dopoledne na faru a nechávat je pod střechou u záchodů.

Poděkování
Děkuji za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, úklid
fary a kostela i příspěvky do sbírek. Děkuji skautům za
vybílení prostoru pod věží, také dětem, účinkujícím a
organizátorům noci kostelů. Děkuji vám děti, i vám
děvčata za velmi účinnou pomoc při jejich přípravě. Bůh
vám oplať.

