Květná neděle
20. 3. 2016
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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Květná (pašijová) neděle
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu
Růženu
Za Josefa Pelikána, za živé i zemřelé toho rodu
Žižkovo Pole
Stříbrné Hory
Za farnost
Pondělí svatého týdne
Za Josefa Musila a celý rod
Úterý svatého týdne
Za Václava Henzla, rodiče z obojí strany
a sourozence
Středa svatého týdne
Za Janu Sedlákovou, rod Sedláků a rod Hančů
Česká Jablonná
Zelený čtvrtek
Na poděkování za dar eucharistie a svátostného
kněžství
Velký pátek
Křížová cesta
Velkopáteční obřady
Bílá sobota
Za farnost
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za Emílii Mokrou, snachu a rod Lemperů a Janáčků
Za Josefa a Růženu Zychovy a ten rod
Žižkovo Pole
Stříbrné Hory
Na úmysl dárce
Přechod na letní čas

Květná neděle
20. 3. 2016
Ohlášky
Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku. Ve
14:30 bude modlitba litanií. V 17:15 křížová cesta s akolytou za děti
a mládež.
Ve čtvrtek budeme slavit bohoslužbu na památku ustanovení mše
svaté s obřadem mytí nohou apoštolům. Po ní jste zváni na připomínku
židovské velikonoční večeře se symbolickými pokrmy na faře. Sraz
ministrantů v 17:15, apoštolů v 17:45. Adorace před Nejsvětější bude do
22:00 hodin. Můžete se zapsat na adorační stráž.
Velký pátek je den přísného postu od masa a obecně množství
pokrmů. Velkopáteční křížová cesta o Božím milosrdenství začne pod vedením
ekonomické a pastorační rady v 15:00. Velkopáteční obřady pak v 18:00. U
Božího hrobu bude pokladnička na dary křesťanům ve Svaté zemi.
Velkopáteční adorace bude probíhat od obřadů nepřetržitě až do 15:00
v sobotu odpoledne. Prosím zapisujte se na modlitební stráž. Členové
ekonomické a pastorační rady farnosti mají sraz ve 14:45. Ministranti
v 17:15.
Vigilie Vzkříšení začne ve 20:00 u sochy Panny Marie žehnáním ohně.
Sraz ministrantů v 19:00 hodin.
Před bohoslužbami ve čtvrtek, pátek a sobotu nebudu zpovídat.
Přijďte se zapsat na čtení pašijí, rolí je dost.
Také jsou v sakristii rozpisy pro lektory, komentátory
a zpěváky na velikonoční vigilii, i rozpis adorací.
Pozor na změnu času!

Poděkování
Děkuji za vaši spolupráci, pomoc, modlitby,
oběti, dary do sbírky, dary na květinovou výzdobu
i úklid kostela. Bůh vám oplať.

