6. neděle v mezidobí
11. 2. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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6. neděle v mezidobí
Za Vladimíra Omese a celý rod
Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu, syna
Miloslava, ten rod a za rodinu Řezníčkovu
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30

Za Miroslava Nejedlého, rodiče a oba rody a duše
v očistci

18.00

18.00

Za Františku a Jaroslava Hánovy
Popeleční středa
Za Jiřího Hladíka a rodiče, rodiče Šmidrkalovy, celé
rody a duše v očistci
Za Františka Musila

18.00

Za Josefa Klementa, rodiče a sourozence

18.00

Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
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1. neděle postní
Za Annu a Jana Novotných
Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a rodiče Tománkovy
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

6. neděle v mezidobí, 11. 2. 2018
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NEBUDE ministrantská schůzka
Popeleční středa
NEBUDE biblická hodina na faře
křížová cesta žen
9.00 mše sv. v DPS
18.00-20.00 adorace
Křížová cesta s knězem nebo akolytou za nemocné

Otec Pavel byl tento týden hospitalizován na neurologii v Novém
Městě na Moravě. Bude nějaký čas v domácím ošetřování a pak na
neurologii v Praze. Děkuje za modlitby a pozdravuje. Vrátí se asi do měsíce.
Na Popeleční středu začíná doba postní. Je to den přísného postu od
masa, který váže všechny pokřtěné od 14. do 60. roku. Půst újmy na
množství jídla váže od dovršeného 18. roku. Při mších svatých ve středu se
bude udělovat popelec. Začíná období, v němž se prostřednictvím
modlitby, postu a almužny můžeme přiblížit Pánu i bližním. Srdečně
zveme k modlitbě křížových cest.
Křížové cesty se konají celou dobu postní vždy v pátek a v neděli
přede mší svatou od 17.15. Nedělní křížové cesty povedou akolyté.
Brožury na postní dobu budou k rozebrání v kostele u bočního a
hlavního vchodu od začátku postní doby.
Zveme děti a mládež ve věku 12-18 na jarní prázdniny na MAMRE do
Osové Bitýšky. Čeká nás tu spoustu her, duchovního programu, noví
kamarádi a to vše ve znamení krále Davida. Začátek je v neděli 25. února a
konec v pátek 2. března. Cena je 800 Kč. Přihlášky na mamre@seznam.cz.
Více informací je na plakátu na venkovní nástěnce nebo na webových
stránkách MAMRE.

Pro děti bude na postní dobu připraveno v boční lodi postní snažení.

V pátek v 15.00 bude modlitba Korunky v kostele, v 15.30 setkání
scholičky na faře. V 17.00 adorace s možností svátosti smíření.

Poděkování
Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek, úklid
kostela a fary. Všem dárcům Bůh oplať.

