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3. neděle v mezidobí
26. 1. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
3. neděle v mezidobí
8.00 Za Albína Syberu, manželku Marii a všechny živé i
zemřelé z toho rodu
9.30 Za živé a zemřelé rodiny Hrubých a Zrnových
18.00 Za farnost
7.30

Za oběti zneužívání v rodinách a jejich uzdravení
Památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
18.00 Za zemřelou Marii Ledvinkovou a její rodiče
7.30 Za Otu Křikavu, manželku, jejich rody a d. v o.
18.30 Dolní Jablonná!
18.00 Bohoslužba slova
Památka sv. Jana Boska, kněze
18.00 Za Viléma Podrázského, bratra Romana a rodiče z
obojí strany
7.00
17.00

2. 2.

8.00
9.15!
11.00
18.00

Za Josefa Klementa, rodiče, sourozence a duše v
očistci
Žižkovo Pole
Svátek Uvedení Páně do chrámu / Hromnice
Za rodiče Rázlovy, syna a dvě snachy a duše v očistci
Za rodiče Bořilovy a Lehrlovy, jejich děti a vnuka
Lukáše
Stříbrné Hory
Za farnost
P. Oldřich Kučera 731 402 249
P. Zdeněk Sedlák 604 246 882

3. neděle v mezidobí
26. 1. 2020
Ohlášky
 Před druhou mší svatou povede Růženec mládež. Dnes v 11. 30
bude pokřtěn Patrik Lán. Po večerní mši svaté bude krátká adorace a
požehnání. Dle vyhlášení sv. Otce je dnes neděle Božího Slova.
Připojíme se k projektu Katolické biblické federace a prožijme ve
farnosti rok Bible. Více se dozvíte v Římse příští týden. V kostele bude u
východů stát ministrant s nabídkou úryvků Božího Slova. Vezměte si. A v
týdnu se o něj můžete zkusit opřít. Ošatka bude u vchodu celý rok. Jen
pro malé děti to asi nemá význam.


V úterý 16.00-17.30 setkání dětí na faře.

 Po dobu pracovní neschopnosti místního kněze bude druhá mše
svatá v neděli již od 9.15. Sledujte ohlášky. Kromě tohoto týdne (DJ)
nebudou mše svaté na vesnici a čtvrteční večerní. Místo nich bude
bohoslužba slova pod vedením akolytů.
 V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele; od 15.30 nebude
setkání scholičky na faře, jsou prázdniny; od 17.00 příležitost ke sv.
smíření; adorace. Po mši svaté setkání mládeže 13+ na faře.


V naléhavých záležitostech kontaktujte P. Kučeru nebo P. Sedláka.
Poděkování

Děkujeme zastupujícím kněžím, dobrovolníkům za spolupráci při
přípravě lístečků se Slovem, modliteb v kancionále, za modlitby, pomoc
a dary do sbírek. Za úklid kostela a fary. Bůh Vám oplať. P. Pavel všechny
moc zdraví a myslí na vás při soukromých bohoslužbách. Pomodleme se
modlitbu, kterou máte pro rok Bible nachystanou v kancionálech.

