8.00

5. neděle postní
Za Františka a Ludmilu Pometlovy, sourozence
a rodiče
Za Josefa musila a celý rod
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

2. 4.

9.30
11.00
11.00
18.30

3. 4.

7.30

4. 4.

18.30 Za rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava

5. 4.

7.30 Za rodinu Kunstarovu
18.30 Nové Dvory

6. 4.

18.30 Za nová i stávající duchovní povolání

7. 4.

18.30 Za rodiče Lehrovy, Němcovy a jejich rody

8. 4.

9. 4.

7.00 Na dobrý úmysl
8.00
9.30
11.00
18.30

Květná (pašijová) neděle
Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Václava Řezníčka, rodiče a sourozence, za všechny živé
i zemřelé z toho rodu a za Františka Pibila

Po poradě s PR farnosti sjednocuji čas nedělního požehnání s úkony
vlastními liturgické době (křížové cesty, májové, Růženec). V zimním čase
v 17.00; v letním v 17.30. Litanie k Nejsvětějšímu Srdci budou v těchto
obdobích nahrazeny modlitbou pro daný měsíc a zakončeny zasvěcením
Srdci Ježíšovu a požehnáním. Jinak jako obvykle.

Ode dneška probíhá týden modliteb za mládež. Prosím pamatujme na
to. V 17.30 bude křížová cesta s knězem za jednotu církve s požehnáním.
Vezměte si Římsu popřípadě dětskou přílohu na poličkách.
Ve čtvrtek bude po mši svaté krátká adorace za nová duchovní povolání
a biblická hodina na faře zaměřená na Velikonoce.
V pátek v 15:00 bude korunka k Božímu milosrdenství. V 17.45 křížová
cesta mládeže (M. Blažíčková). V 19:30 setkání starší mládeže na faře.
Příští sobotu bude v Hradci Králové diecézní setkání mládeže. Odjezd
autobusu v 6:45 z autobusového nádraží v Přibyslavi. Dobrovolný příspěvek
je 100.- Kč. Od 13.30 - 15.30 bude svátost smíření pro farnost. Prosím pěkně
o dochvilnost jako loni. Přijede 6 dalších kněží. Bude přítomen knihkupec.
Příští neděli bude sbírka na podporu oslav 100. výročí Fatimy. V 11:00
bude pokřtěn Petr Vanický. V 17.30 bude křížová cesta a požehnání.
V sakristii se můžete napsat na pašije i čtení, žalmy a adoraci ve Svatém
týdnu. Účastníci zájezdu do Dolomit si tam mohou vzít předběžný program.
Knihovna je dnes otevřena po druhé mši svaté podle zájmu.

Na misie se vybralo 8.200
Kč. Díky Vám. Děkuji
mládeži
za
pomoc
s organizací setkání dětí.
Dále za vaši pomoc,
spolupráci, modlitby, oběti,
dary do sbírky, úklid fary
i kostela. Bůh vám oplať.

Vincet Van Gogh Vzkříšení Lazara

