5. neděle postní
18. 3. 2018
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

8.00
18.00

5. neděle postní
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu Růženu
Za Josefa Musila, živé i zemřelé z toho rodu
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a za P. Jana Cimburka
Za Josefa a Vlastu Pelikánovy, celý rod a duše v očistci

18.00

Za Josefa a Marii Sejkorovy a celý rod

7.30
18.30

Za Josefa Strašila, manželku a 4 syny
Dolní Jablonná

18.00

Za Stanislava Landu, syna Stanislava a dceru Jarmilu

23. 3.

18.00

Za Janu Vanickou, rodiče Linhartovy a prarodiče
Štefovy

24. 3.

7.00
10.00

Za Václava Henzla, sourozence a rodiče z obojí strany
Mše sv. v DPS
Květná (pašijová) neděle
Za Josefa a Aloisii Novotných, syna Stanislava, zetě
Jiřího, Otakara a celý rod
Za Emílii Mokrou, snachu, rod Mokrých, Lemperů
a Janáčků
Stříbrné Hory
Za farnost
Přechod na letní čas (2.00 → 3.00)

18. 3.

19. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.

8.00
9.30
11.30
11.00
18.00

8.00
25. 3.

9.30
11.00
18.00

5. neděle postní
18. 3. 2018
Ohlášky
23. 3.
24. 3.
25. 3.

Křížová cesta mládeže
Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
Svátost smíření pro farnost
Křížová cesta

Hned po skončení první mše svaté bude opět vystavena Nejsvětější
svátost oltářní a budeme se modlit modlitbu růžence za zdraví otce Pavla.
Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění majetku.
Dnes v 17.15 bude křížová cesta za jednotu církve.
V úterý (20. 3.) od 17 do 19 hodin bude na faře Misijní klubko. Co je
to Misijní klubko? Děti, které se snaží ze všech svých sil stavět MOST
(Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí), aktivně pomáhají svému okolí i
dětem celého misijního světa. Zasévají tak semínka lásky a dobra, zmírňují
bídu, hlad, nemoci a pomáhají druhým ke vzdělání a důstojnému životu.
Přijďte mezi nás!
V pátek od 12 hodin bude pokračovat příprava dětí na první svaté
přijímání na faře. V 15 hodin bude modlitba Korunky v kostele. Od 15.30
bude páteční setkání scholičky na faře.
Páteční mši sv. bude celebrovat páter Jiří Vojtěch Černý z Havlíčkova
Brodu, který bude sloužit také velikonoční obřady.
Po mši sv. proběhne setkání pastorační rady farnosti ve farním sále za
přítomnosti P. Černého.
Příští sobotu bude možnost svátosti smíření ve Stříbrných Horách
od 9 do 9.30.
Ministrantská schůzka se uskuteční v sobotu v 9 hodin na faře.

V 10 hodin bude mše sv. v domě s pečovatelskou službou.
A odpoledne se uskuteční svátost smíření pro farnost. Zpovídat bude
8 kněží od 13.30 do 15.30. Stejně jako loni i letos prosíme o dochvilnost.
Bude přítomen také knihkupec.
Příští sobotu bude také v Hradci Králové diecézní setkání mládeže.
Odjezd autobusu v 6.45 z autobusového nádraží v Přibyslavi. Dobrovolný
příspěvek je 100 Kč.
Na Misijní koláč jste o radostné neděli darovali 10 360 korun, které
byly odeslány na aktivity Papežského misijního díla. Pán Bůh zaplať za vaši
štědrost!
Připomínáme možnost přihlásit se na farní zájezd na severní Moravu
v termínu 8.-12. 5. 2018. Přihlašovat se můžete u pana Petra Málka st.,
tel. 732 842 617.
Organizátoři zvou 7. 4. na Pochod pro život do Jihlavy. Bližší informace
najdete na venkovní nástěnce.
Jako každoročně prosíme maminky ministrantů, aby před
Velikonocemi zkontrolovaly ministrantské oblečení, případně vyspravily a
vypraly. Ministranty prosíme o účast na velikonočních obřadech a jejich
dochvilnost.
Prosíme také o příspěvky na květinovou výzdobu na Velikonoce
– přispět můžete v sakristii.
V sakristii se také můžete zapisovat na adorace u Getsemanské
zahrady na Zelený čtvrtek (adorace bude po mši svaté do 22 hodin) a na
modlitební stráž u Božího hrobu z Velkého pátku na Bílou sobotu (konec ve
14 hodin).
Pozdrav od otce Pavla:
Milé sestry a bratři, zdravím vás nyní už z domova, kam mě po dvou
operacích a hnisavém zánětu mozkových blan propustili. Jistě díky vašim

modlitbám a podpoře, kterých si opravdu vážím. Dá-li Pán a bude-li to
možné, rád bych v tomto týdnu sloužil mše sv. za vás na následující úmysly:
o
o
o
o
o
o

Pondělí: za děti, mládež a duchovní povolání
Úterý: za rodiny a manžele
Středa: za ty, kteří žijí sami nebo nemohou najít partnera
Čtvrtek: za seniory v těžkostech stáří
Pátek: za nemocné, trpící, opuštěné a umírající
Sobota: za odpouštění hříchů, milost pokání a upevnění
víry v Ježíšovo velikonoční vítězství
o Neděle: za farnost
Modlím se průběžně za všechny dobrodince a nabízím Bohu, co mohu
dát. Bůh s vámi. Pavel Sandtner

Poděkování
Děkujeme za občerstvení a organizaci během duchovní obnovy
farnosti. Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek,
úklid kostela.
Všem dárcům Bůh oplať.

