2. neděle velikonoční
8. 4. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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Za Márii Pecúckovu a rodinu Haladovu

18.30

Za živé a zemřelé z rodin Močubů a Velínů, jejich děti
a rodiče z obojí strany
Olešenka

18.30

Za Františka a Miluši Matějkovy

18.30

Za Evu Motičkovou a celý rod
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15. 4.

2. neděle velikonoční (neděle Božího Milosrdenství)
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obou stran
a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Slavnost Zvěstování Páně
Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci
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11.00
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Za Františku, Václava a Marii Henzlovy
Mše sv. v DPS
3. neděle velikonoční
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Za rodinu Zychovu, Konfrštovu, Holcmanovu
a Henzlovu
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

2. neděle velikonoční
8. 4. 2018
Ohlášky
○ Dnes po skončení první mše svaté bude opět vystavena Nejsvětější
svátost oltářní a budeme se modlit modlitbu růžence za zdraví otce Pavla.
Nedělní odpolední požehnání nebude a místo něj bude požehnání mezi
první a druhou nedělní mší svatou. Prosíme o ztišení při příchodu a
odchodu z kostela během výstavu Nejsvětější svátosti oltářní. Výstav NSO,
modlitba růžence a požehnání bude v tuto dobu do odvolání.
○
V pátek kněz navštíví nemocné. V 15 hodin bude modlitba
Korunky v kostele. Od 15.30 bude páteční setkání scholičky na faře. V
17.30 adorace s možností svátosti smíření.
V pátek 13. 4. proběhne informační schůzka pro rodiče
prvokomunikantů po večerní mši sv. na faře.
○

Příští neděli bude pokřtěna Jana Niederlová.
V neděli 15. 4. v 15 hodin začne velikonoční koncert – zazní lidové
posvátné zpěvy doby velikonoční, písně z kancionálů české renesance i
současné skladby na velikonoční téma. Plakát a jména účinkujících najdete
na venkovní nástěnce.
Poděkování
○ Děkujeme
za
vaše
modlitby,
oběti,
služby,
příspěvky do sbírek, úklid
kostela a fary. Všem dárcům
Bůh oplať.

