3. neděle velikonoční
15. 4. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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3. neděle velikonoční
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Za rodinu Zychovu, Konfrštovu, Holcmanovu
a Henzlovu
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Za Marii a Václava Pavlíčkovy, dceru a syna a oba rody
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Na dobrý úmysl
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Za Boženu Lysou a Marii Kredlerovou
Dolní Jablonná
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Za Jiřího Laštovičku, rodiče a duše v očistci
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Za Františka Šímu a jeho rodiče
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Za zemřelou Renatu Špinarovou a její živou rodinu
4. neděle velikonoční
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Václava Řezníčka, rodiče, za všechny živé
i zemřelé z toho rodu a za Františka Píbila

3. neděle velikonoční
15. 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.
Výstav je spojen s požehnáním. Prosíme o ztišení při příchodu a odchodu
z kostela během výstavu Nejsvětější svátosti oltářní.
Dnes se konala národní sbírka České biskupské konference na
repatriaci migrantů do zemí Středního východu.
Ve 13 hodin bude pokřtěna Jana Niederlová.
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.
○ Farnost získala dotace na opravy kazatelny a hlavního oltáře.
V pondělí, úterý a ve středu zde budou pobývat restaurátoři, památkáři.
Bude se stavět také lešení a začnou restaurátorské práce. Prosíme proto o
pochopení a trpělivost.
○

V úterý 17. 4. bude na faře od 17 hodin Misijní klubko.

○ 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 sobotu 21. 4. se koná diecézní svatovojtěšská pouť do Libice nad
Cidlinou.
○

Sbírka příští neděli 22. 4. je určena na bohoslovce.

○ V úterý 1. 5. se koná zájezd na sv. Hostýn. Hlásit se můžete u pana
Horského (tel. 607 171 227).

○ Přihlášky na dětský farní tábor (28. 7.-3. 8. v Brtnici) si můžete
vyzvedávat v sakristii nebo u Marie Blažíčkové.

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

