Římskokatolická farnost Přibyslav

4. neděle postní | 22. 3. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
4. neděle postní
X Za rodiče Sejkorovy, Sobotkovy, jejich
sourozence a jejich rodiče a sourozence, Lukáše
22. 3.
a Mirka
9.15 Za Josefa Krále a ten rod (VYSÍLÁNA ONLINE)
X Za farnost
23. 3.

X

Za Václava Henzla a živé a zemřelé z toho rodu

24. 3.

X

25. 3.

X

Za Stanislava Landu, syna Stanislava
a dceru Jarmilu
Slavnost Zvěstování Páně
Za Hanu Frýdlovou
Za rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava

26. 3.

X

Za živé a zemřelé z rodů Linhartů, Zadáků,
Nováků a Křiklánů

27. 3.

X

Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu

28. 3.

X

29. 3.

X

Za Františka a Marii Rutovy, živé i zemřelé z toho
rodu a duše v očistci
5. neděle postní
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Za Františka Bořila, rodiče, celý rod a duše v
očistci
Za farnost
PŘECHOD NA LETNÍ ČAS (2.00→3.00)
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Ohlášky
Tyto ohlášky se řídí nařízením diecézního biskupa.

 Dnešním dnem nastupuje v naší farnosti P. Dmytro
Romanovský jako farní vikář (kaplan), který bude zastupovat
otce Pavla po dobu jeho nepřítomnosti. V nadcházejícím týdnu
bude na faře ve středu 25. března a ve čtvrtek 26. března, pak
zatím každý týden v úterý a ve středu, samozřejmě s ohledem
na okolnosti. Pokud budete chtít cokoliv probrat, dohodnout
nebo si jen promluvit, můžete mu volat nonstop na telefonní
číslo 603 565 676.
 Dnes, v neděli 22. 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).
 Ve středu 25. 3. bude od 19.00 do 20.30 v kostele probíhat
adorace. Dávám na vědomí, abychom se mohli duchovně spojit.
 Farnost zrealizovala technické vybavení, které umožňuje přenos
bohoslužby prostřednictvím sítě internet. Záznam dnešní mše sv.
bude odvysílán ve spolupráci s městem na TV Přibyslav. Cílem
je udržovat jednotu farního společenství, alespoň touto formou.
Bude-li to možné, chtěli bychom přenášet nedělní bohoslužbu
pravidelně.
 Od této neděle bude sloužit úmysly mší sv. v daný den P.
Romanovský.
 Farní aktivity, bohoslužby, společenství se ruší do odvolání.

Římskokatolická farnost Přibyslav

 Papež František vybízí všechny věřící ke společné modlitbě za
ukončení epidemie každý den v 20.00.
Poděkování
 Děkujeme za modlitby a práce ve farnosti. Pán Bůh oplať.

