5. NEDĚLE POSTNÍ
Ohlášky
 Dnes v 11.00 hod. v kostele přijme křest Matěj Nepraš.
 V 17.15 v kostele křížová cesta.
 V pátek odpadá příprava dětí na první svaté přijímání a
také setkání dětí. V 17.15 křížová cesta pod vedením
mládeže
 V sobotu v 6.45 hod. z autobusového nádraží odjíždí autobus na Diecézní setkání
mládeže do Hradce Králové. Zájemci se i nadále mohou zapisovat v zákristii.
Příspěvek na cestovné je 100 Kč.
 Od 13.30 – 15.30 hod. velikonoční svátost smíření pro farnost.
 Dopolední obřady Květné neděle zahájíme u Mariánského sloupu obřadem žehnání
ratolestí.
 V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 Dobrodinci, kteří by chtěli přispět na velikonoční výzdobu kostela, tak mohou učinit
v zákristii po mši svaté. Díky vaší štědrosti se daří každoročně kostel hezky vyzdobit.
 Zájemci, kteří by o Velikonocích chtěli číst čtení, komentáře, přímluvy nebo zpívat
žalmy, se mohou zapisovat v zákristii.
 Zapisovat se také můžete na adoraci k Božímu hrobu.
 Vyzýváme ministranty, aby si nechali vyprat, případně vyspravit své ministrantské
oblečení.

Poděkování

☺



Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.



Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude za tímto
účelem odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV
Den

Hodina
8.00 hod.

Neděle
22.3. 2015

Pondělí
23.3. 2015
Úterý
24.3. 2015
Středa
25.3. 2015

9.30 hod.
11.00 hod.
17.15 hod.
18.00 hod.

Intence
5. NEDĚLE POSTNÍ
Za rodiče Kamarádovy, Wasserbauerovy, vnuka Josefa a
oba rody
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou
STŘÍBRNÉ HORY
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
Za farnost

7.30 hod. Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v očistci

18.00 hod. Za Stanislava Landu, syna Stanislava a dceru Jarmilu
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
8.00 hod. Za dar zdraví a Božího požehnání pro vnoučata, za dar
uzdravení pro vnuka Danielka
18.00 hod. Za Josefa a Marii Švomovy a děti

Čtvrtek
26.3. 2015

18.00 hod. Za rodinu Půžovu, Svobodovu a Stehnovu

Pátek
27.3. 2015

17.15 hod. Křížová cesta pod vedením mládeže
18.00 hod. Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu

Sobota
28.3. 2015

7.00 hod.

8.00 hod.
Neděle
29.3. 2015

9.30 hod.
11.00 hod.
17.15 hod.
18.00 hod.

Za dr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a d. v očistci
KVĚTNÁ (PAŠIOVÁ) NEDĚLE
Za Emilii Mokrou, snachu, rod Mokrých, Lemperů a
Janáčků
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé z toho
rodu
STŘÍBRNÉ HORY
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
Za farnost

