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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
25. 6.
sobota

26. 6.
neděle

27. 6.
pondělí

28. 6.
úterý

29. 6.
středa

30. 6.
čtvrtek

1. 7.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
9.00
18.30

DPS
Za farnost (s nedělní platností)

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele (pouť)
8.00 Za Miloslava a Bělu Bukovských, Elišku
Bukovskou a Helenku Trníkovou
9.30 Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti, vnuka
Lukáše a celý rod
7.30 Za rodinu Zichovu, vnuka a živé i zemřelé z toho
rodu
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
18.30 Za Jaroslava,Vlastu a MariiMášovy,jejichrody a
duše v očistci
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
7.30 Na dobrý úmysl
18.30 Za mír na Ukrajině
Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Lidušku,
18.30 syna Miloslava a celý rod, za rod Řezníčků a
Vlaďku Kolkovou

pátek

18.30 Za Zdenu Kárníkovou

2. 7.

7.30 Za mnoho potřebných lidí
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.30 Za farnost (s nedělní platností)
14. neděle v mezidobí
8.00 Za všechny, kteří se modlili a modlí a budou se
zapojovat do živého růžence
9.30 Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
11.00 Stříbrné Hory
14.00 Pouť v České Jablonné

sobota

3. 7.
neděle
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Ohlášky
• Dnešní sbírka je věnována na křížovou cestu.
• V úterý není společenství dětí na faře.
• V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.30 možnost
svátosti smíření či krákého duchovního rozhovoru. Příští pátek
nebudu chodit po nemocných kvůli poskytnutí jiných svátostí.
Termíny návštěv v Římse.
• V sobotu ve 13.00 uzavřou v našem kostele oddavky Monika
Freudlová a Lukáš Pazderka. Sbírka z příští neděle je určena
na Charitu.
• Při odchodu si můžete vzít Římsu.
• Ve středu 24. srpna se v našem kostele uskuteční koncert
solisty vídeňské a metropolitní opery pana Adama Plachetky.
S varhaním doprovodem zazní Biblické písně A. Dvořáka a
výběr z díla G. F. Handela. Začátek koncertu bude v 19.00 a
vstupenky je možné zakoupit v místním informačním centru,
nebo v sítí Ticketportal.
• Oznámení ohledně zájezdu:
4. 7. ráno v 6.00 hod sraz na náměstí a hned poté odjezd.
8. 7. Návrat kolem 19. hodiny. Kvůli neustálému zdražování prosíme
všechny účastníky, aby počítali s tím, že se už do ceny nevešly
některé vstupy. Kdo by chtěl navštívit všechny památky, tak se
jedná o cca 900 korun.

Poděkování
Děkuji za pomoc s organizací a uskutečněním slavnosti
Božího Těla všem, kteří jste se na tom dost obětavě
podíleli. Za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti,
úklid fary a kostela i příspěvky do sbírek. Bůh vám oplať.

