Uvedení Páně do chrámu
2. 2. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

2. 2.

8.00
9.15!
11.00
18.00

3. 2.

7.30

Svátek Uvedení Páně do chrámu / Hromnice
Za rodiče Rázlovy, syna a dvě snachy a duše v očistci
Za rodiče Bořilovy a Lehrlovy, jejich děti a vnuka
Lukáše
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Blažeje
Úmysl dárce

4. 2. 18.00 Za rodiče Bělouškovy, snachu Marii, zetě Jiřího
a rod Sokalů
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
5. 2. 7.30
18.00 -------Památka sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků
6. 2. 18.00 Bohoslužba Slova
7. 2. 18.00

Za Jaroslava a Marii Blažkovy, jejich rodiče
a sourozence

8. 2.

7.00 Za zdraví a požehnání pro celou rodinu
5. neděle v mezidobí
8.00 Za Zdeňka Dvořáka a jeho rodiče
9. 2. 9.15! Za rodinu Mokrých a Roseckých
18.00 Za farnost

P. Oldřich Kučera 731 402 249
P. Zdeněk Sedlák 604 246 882

Uvedení Páně do chrámu
2. 2. 2020
Ohlášky
 Dnes jste po obou bohoslužbách zváni na kávu a čaj na faru.
Vezměte si Římsu u východu.
 Úryvky Božího Slova budou ministranti rozdávat jednou měsíčně.
Jinak bude k dispozici u východů, kdy si je můžete vzít kdykoli.
 Požehnané svíce si můžete rozebrat za dobrovolný příspěvek 40 Kč.
 V úterý bude od 16.00 do 17.30 setkání dětí od předškolních do 6.
třídy na faře.
 V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele; od 15.30 bude setkání
scholičky na faře; od 17.00 příležitost ke sv. smíření; adorace.
 V sobotu od bude na faře setkání mládeže (18+) na faře; od 20.00
do 21.00 hodin adorace v kostele.
 V měsíci únoru bude druhá mše svatá v neděli již od 9.15. Sledujte
ohlášky. Příští neděli bude už první mši svatou sloužit P. Pavel. A dozvíte
se, jak to bude dál. Informace o vývoji zdravotního stavu v Římse.


V naléhavých záležitostech kontaktujte P. Kučeru nebo P. Sedláka.

Poděkování

Děkujeme za vaše modlitby a oběti, zastupujícím kněžím za službu,
akolytům, dobrovolníkům za spolupráci při přípravě lístečků se Slovem,
pomoc a dary do sbírek. Za úklid kostela a fary. Instalaci soch. A vůbec
za všechno. Bůh Vám oplať. Pomodleme se modlitbu, kterou máte pro
rok Bible nachystanou v kancionálech.

