KVĚNÁ NEDĚLE
Ohlášky
 Dnes v 17.15 v kostele křížová cesta.
 Na Zelený čtvrtek od 17.00 hod. nácvik asistence na
liturgii. Sraz apoštolů v 17.45 hod. všechny žádám o
dochvilnost. Účastnící bohoslužby jsou po obřadech
srdečně zváni na faru na symbolickou Poslední večeři.
Kostel bude pro soukromou adoraci otevřen do 21.00 hod.
 Velký pátek je dnem přísného postu. V 16.30 hod. nácvik asistence. V 17.15 křížová
cesta pod vedením členů pastorační a ekonomické rady farnosti. Po velkopátečních
obřadech bude možné prodlévat u Božího hrobu.
 U Božího hrobu bude připravena pokladnička, kam bude možné přispět na pomoc
křesťanům ve Svaté zemi.
 Na bílou sobotu od 19.00 hod. nácvik asistence.
 Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně kněz požehná pokrmy, které si donesete (beránky,
sýry, vajíčka …).
 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. Prosím, zapisujte se za sebou.
Pro veřejnou adoraci je třeba mít všechny hodiny obsazené, zvláště noční.
 Večerní bohoslužby budou po celý týden od 18.00 hod.

Poděkování





☺
Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
Sbírka z minulé neděle určená na plošné pojištění církevního majetku vynesla částku
10 830 Kč.
Děkujeme za dary 8 500 Kč na potřeby farnosti a za dary 4 500 Kč na květinovou
výzdobu kostela.



Všem dárcům srdečně děkujeme.
BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV
Den

Hodina
8.00 hod.

Neděle
29.3. 2015

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

Pondělí
30.3. 2015
Úterý
31.3. 2015
Středa
1.4. 2015

Intence
KVĚTNÁ NEDĚLE
Za Emilii Mokrou, snachu, rod Mokrých, Lemperů a
Janáčků
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, za živé i zemřelé
z toho rodu
STŘÍBRNÉ HORY
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
Za farnost

7.30 hod. Za Josefa Henzla a rodiče

18.00 hod. Za Vladimíra Huška, rodiče, sourozence a celý rod
7.30 hod. Za dar síly, trpělivosti, za šťastnou hodinku smrti a za duše
v očistci
18.00 hod. VESNICE – BEZE MŠE SVATÉ
ZELENÝ ČTVRTEK

Čtvrtek
2.4. 2015

18.00 hod. Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství
VELKÝ PÁTEK

Pátek
3.4. 2015

17.15 hod. Křížová cesta
18.00 hod. Velkopáteční obřady

Sobota
4.4. 2015

20.00 hod. Za farnost

Neděle
5.4. 2015

8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
18.00 hod.

BÍLÁ SOBOTA

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Za Františka a Miluši Matějkovy a celý rod
Za Františka a Ludmilu Pometlovy, rodiče a jejich souroz.
ŽIŽKOVO POLE
Za farnost

