3. neděle postní
4. 3. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

8.00
9.30
4. 3.
11.00
11.00
18.00
5. 3.

3. neděle postní
Za Albína Syberu, manželku, sourozence a celý rod
Za rod Křesťanů, syna Josefa, Hejkalovy, Tonnerovy
a duše v očistci
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

7.30

Za Boženu, Marii a Františka Holcmanovy a Josefa
Fialu

18.00

Za Františka a Marii Pátkovy a celý rod

7. 3.

7.30
18.00

Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu
Nové Dvory

8. 3.

18.00

Za Marii a Františka Štohanzlovy, celý rod a duše
v očistci

18.00

Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence

7.00
16.00

Za Boží požehnání k 60. narozeninám
Mše svatá v rámci duchovní obnovy
4. neděle postní
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a duše v očistci
Za Vladimíra Huška, rodiče, sourozence a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost

6. 3.

9. 3.
10. 3.

11. 3.

8.00
9.30
11.00
18.00

3. neděle postní
4. 3. 2018
Ohlášky
9. 3.
9.-10. 3.
10. 3.
11. 3.

Křížová cesta rodičů za děti
24 hodin pro Pána
Duchovní obnova farnosti
Křížová cesta s akolytou za mír ve světě
Misijní koláč

Dnes v 17.15 bude křížová cesta za nenarozené děti.
V pátek bude pokračovat příprava dětí na první svaté přijímání na faře
od 12 hodin. V 15 hodin bude modlitba Korunky v kostele. Od 15.30 bude
páteční setkání scholičky na faře.
Příští sobotu 10. 3. se uskuteční duchovní obnova pro farnost pod
vedením Jáchyma Jaroslava Šimka, opata želivského kláštera. Probíhat
bude od 13 do 16 hodin ve farním sále. Opat Jáchym obnovu zakončí mší
svatou slouženou za zdraví otce Pavla.
Po této bohoslužbě vystaví Nejsvětější svátost oltářní, čímž se naše farnost
zapojí do pastorační aktivity 24 hodin pro Pána. Eucharistický výstav bude
až do 20 hodin. Otevírá se zde možnost soukromé adorace a mezi 19 a 20
hodinou také možnost svaté zpovědi.
Příští radostnou neděli se bude před kostelem nabízet za dobrovolný
příspěvek misijní koláč. Pokud se chcete zapojit do pečení, přineste
výrobky v sobotu na faru (fara bude otevřena po dobu duchovní obnovy)
nebo v neděli přede mší sv. (možno se domluvit i v jinou hodinu na tel.
728 777 550). Výtěžek podpoří projekty Papežského misijního díla.
V sobotu 24. 3. proběhne diecézní setkání mládeže v Hradci Králové.
Mládež se může přihlašovat v sakristii do středy 21. 3. Pro dopravu bude
zajištěn autobus. Cena 100 Kč jako příspěvek na autobus (kdo přispět

může, kdo ne, není to překážkou v účasti na setkání). Plakát najdete na
venkovní nástěnce.
Naše zrestaurovaná křtitelnice byla nominována mezi 30 památek,
které se ucházejí o cenu v krajské anketě Zlatá jeřabina v kategorii Péče o
kulturní dědictví. První tři památky, které získají nejvíce hlasů, jsou
finančně ohodnoceny. Pokud se vám práce restaurátorů líbí, můžete
hlasovat na webových stránkách kraje (odkaz najdete také na farním
webu) nebo na hlasovacím lístku, který najdete nyní v aktuálních novinách
Kraje Vysočina.
Sbírka na Svatopetrský haléř z minulé neděle činila 21 338 Kč a bude
za tímto účelem odeslána.
Při odchodu z kostela si můžete vzít březnovou Římsu. Na stolku u
hlavního vchodu najdete dětskou přílohu.

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

