3. neděle postní
15. 3. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

15. 3.

X

3. neděle postní
Za živé i zemřelé z rodu Veselých,
Novotných a duše v očistci
Za Emilii Mokrou, rod Mokrých a Lemperů
Stříbrné Hory
Za farnost

16. 3.

X

Za rodiče Sobotkovy, jejich rodiče,
sourozence a dceru

17. 3.

X

Za Jiřího Sobotku

18. 3.

X

19. 3.

X

Za život a zdraví otce Pavla
Slavnost sv. Josefa,
snoubence Panny Marie
Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu,
P. Jana Cimburka

20. 3.

X

Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava
a snachu Růženu

21. 3.

X

Za Ludmilu a Františka Pometlovy, jejich
rodiče a sourozence
4. neděle postní
Za rodiče Sejkorovy, Sobotkovy, jejich
sourozence a jejich rodiče a sourozence,
Lukáše a Mirka
Za Josefa Krále a ten rod
Za farnost

X
22. 3.

3. neděle postní
15. 3. 2020
Ohlášky
Tyto ohlášky se řídí nařízením diecézního biskupa.
 V neděli 15. 3. bude otevřen farní kostel – pouze zadní část za
lavicemi – v době od 11.00 do 13.00 pro omezený počet
návštěvníků – maximálně 10 lidí.
Ve všední den a sobotu bude kostel otevřen od 17.00 do 18.00 za
stejných podmínek (zadní část kostela, přítomno maximálně 10 lidí).
 Úmysly mší sv. budou odslouženy v daném pořádku duchovní
správou z Havlíčkova Brodu při mši sv. sloužené pouze knězem.
 Veškeré farní aktivity, bohoslužby a společenství jsou zrušeny
do odvolání.
 Přijměte nabídku na setkání rodičů s dětmi předškolního věku.
Prosíme ty, kteří by chtěli na setkání přicházet, o přihlášení do 22.
3. na e-mail malkova.ludmila.91@gmail.com nebo telefon 722 793
875. Nejedná se o závazné přihlášení, ale jen o předběžný zájem.
 Na přífarní tábor se můžete přihlašovat do 31. 5. 2020 u Jany
Málkové (737 066 529).
 Papež František vybízí všechny věřící ke společné modlitbě za
ukončení epidemie každý den v 20.00.
Poděkování
 Děkujeme za modlitby, pomoc a dary do sbírek, za úklid kostela
a fary. Všem dárcům Bůh oplať.

