1. neděle postní
1. 3. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

8.00
1. 3. 9.15
11.00
18.30
2. 3.
3. 3.

1. neděle postní
Za Marii Caklovou a rodiče
Za Vladimíra Huška, rodiče a sourozence
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30 Za Emilii Kubešovou
18.00 Za Jitku Valečkovou a bratra Ladislava

4. 3.

7.30 Na dobrý úmysl

5. 3.

18.00 Bohoslužba slova

6. 3. 18.00 Za Miloslava Kasala, za živé i zemřelé
členy rodiny Valáškovy a Kasalovy
7. 3. 17.30 Za Josefa a Marii Sedlákovy, celý rod a
duše v očistci
2. neděle postní
8.00 Za živé i zemřelé kněze naší farnosti
9.15 Za Stanislava Hájka, Josefa Kubánka,
8. 3.
Růženu a Josefa Tománkovy a jejich
rodiče
18.00 Za farnost

1. neděle postní
1. 3. 2020
Ohlášky


Na sbírku Svatopetrský haléř se vybralo 16 850 Kč.

 Dnes jste srdečně zváni po ranní a druhé mši sv. na kávu a čaj
na faru. V 17.15 bude křížová cesta za nemocné.
 V úterý 16.00-17.30 setkání společenství dětí od předškolních
do 6. třídy.


Ve středu od 16.30 se koná keramický kroužek na faře.

 V pátek se uskuteční na faře ve 12.40 setkání dětí
připravujících se k 1. sv. přijímání, v 15.00 modlitba Korunky
v kostele, od 15.30 setkání scholičky na faře, možnost přistoupit ke
svátosti smíření. V 17.15 křížová cesta rodin.
 V sobotu od 14.00 do 17.30 se koná duchovní obnova farnosti
pod vedením P. Pavla Mistra, po které následuje bohoslužba
s možností zpovědi.


Příští neděli křížová cesta v 17.15 za nová duchovní povolání.

 Křížové cesty se budou konat po celou postní dobu vždy
v pátek a v neděli od 17.15 v kostele.
 Otec Pavel je nyní hospitalizován v nemocnici kvůli zakrvácení
do oblasti mozkového kmene a v polovině března ho čeká operace.
Vzkazuje, že moc děkuje za všechny modlitby a podporu, moc mu
pomáhají.
 Dochází do odvolání ke změnám v pořadu bohoslužeb:
ve čtvrtek bude bohoslužba slova, středeční mše sv. na vesnicích
se ruší, v Žižkově Poli pak bude mše sv. s nedělní platností jen

v sobotu před první nedělí v měsíci a ve Stříbrných Horách každou
třetí neděli v měsíci. Čtvrteční intence prosím přesuňte na jindy
– s přesunem i zápisem nových intencí se můžete obracet na Evu
Bártovou (774 928 766, bartova.eva@dihk.cz) nebo Jana Henzla
(606 198 148).


Výuka náboženství bude odpadat pro 8. a 9. třídu.

 Pro děti je připraveno postní snažení. Informace najdete
v Římse.
 V sakristii si můžete vyzvedávat přihlášky na přífarní tábor,
který se uskuteční 20.-24. 7. 2020 a je určený pro děti od 1. až do 4.
třídy. Cena je 700 Kč. Přihlašovat se můžete ode dneška do 31. 5.
2020. Kapacita je omezená. Přihlášky a peníze odevzdávejte Janě
Málkové.

Poděkování
 Děkujeme za modlitby, pomoc a dary do sbírek, za úklid kostela
a fary. Všem dárcům Bůh oplať.

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

