Květná neděle
25. 3. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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Květná (pašijová) neděle
Za Josefa a Aloisii Novotných, syna Stanislava, zetě
Jiřího, Otakara a celý rod
Za Emílii Mokrou, snachu, rod Mokrých, Lemperů
a Janáčků
Stříbrné Hory
Za farnost
Přechod na letní čas (2.00 → 3.00)
Pondělí Svatého týdne
Za zdraví a duchovní posilu otce Pavla
Úterý Svatého týdne
Za Pavla Linku a živé i zemřelé z rodů Fráňových
a Táčikových
Středa Svatého týdne
Česká Jablonná

Zelený čtvrtek
18.00 Na poděkování za dar eucharistie a svátostného
kněžství
Velký pátek
15.00 Velkopáteční obřady
Bílá sobota
19.00 Za farnost
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00 Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
9.30 Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
z obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost

Květná neděle
25. 3. 2018
Ohlášky
○

Dnes v 17.15 bude křížová cesta.

○ Na Velký pátek a následující pátek 6. 4. odpadá příprava dětí na první
svaté přijímání – pokračování přípravy bude oznámeno aktuálně
v ohláškách.
○ Na Zelený čtvrtek budeme slavit bohoslužbu v 18.00 na památku
ustanovení mše svaté s obřadem mytí nohou apoštolům. Prosíme
ministranty, aby se do kostela dostavili již v 17.15 a apoštoly v 17.45. Po
mši svaté jste zváni na faru na připomínku židovského hodu beránka se
symbolickými pokrmy. Adorace u Getsemanské zahrady bude možná do
22.00 hod.
○ Velký pátek je den kajícnosti a solidarity s Kristem, který za nás umírá.
Je přísný půst od masa (od 14. roku věku) s újmou na množství pokrmů
(od 18. do 60. roku věku). Velkopáteční křížová cesta začne v 15.00 hodin
v kostele. Plynule na ni navážou velkopáteční obřady. Adorace u Božího
hrobu bude až do soboty do 15.00. Bude tam pokladnička na dary
křesťanům ve Svaté zemi. Můžete se přijít zapsat na modlitební stráž.
Ministranti se na Velký pátek sejdou ve 14.30, pastorační a ekonomická
rada farnosti ve 14.45.
○ Vigilie Vzkříšení na Bílou sobotu začne již v 19.00 žehnáním ohně
u mariánského sloupu. Oproti minulým rokům to bude o hodinu dříve.
Ministranti se sejdou v 18.00 hodin.
○ V sakristii se můžete zapisovat na komentáře, čtení, žalmy, přímluvy
a adoraci ve Svatém týdnu.
○ Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou svěceny přinesené pokrmy.

○ Sbírka z minulé neděle na plošné pojištění majetku činila 10 076 Kč
a bude za tímto účelem odeslána.
○ Organizátoři zvou na 7. 4. na Pochod pro život v Jihlavě. Bližší
informace najdete na venkovní nástěnce.

Poděkování
○ Děkujeme za dochvilnost a pomoc při včerejší zpovědi farnosti.
Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek, úklid
kostela a fary.
Všem dárcům Bůh oplať.

