Římskokatolická farnost Přibyslav

5. neděle postní | 29. 3. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

29. 3.

X

5. neděle postní
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru
Růženu
Za Františka Bořila, rodiče, celý rod a
duše v očistci
Za farnost
PŘECHOD NA LETNÍ ČAS (2.00 → 3.00)

30. 3.

X

Za Jaromíra Lána a živé i zemřelé z toho
rodu

31. 3.

X

Za rodinu Kubíčkovu

1. 4.

X

Na dobrý úmysl

2. 4.

X

Za nová a stávající duchovní povolání

3. 4.

X

Za Vladimíra Kalinu a jeho rodiče a duše
v očistci

4. 4.

5. 4.

Za živé i zemřelé z rodu Zábranových
a duše v očistci
X
Žižkovo Pole
Květná neděle
X
Za rodiče Štefovi, živé i zemřelé z obojí
strany a duše v očistci
9.30 Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé
i zemřelé z obou rodů, i z rodu Veselých
a duše v očistci (ONLINE)
X
Za farnost
X
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Ohlášky
Tyto ohlášky se řídí nařízením diecézního biskupa.

 V nadcházejícím týdnu bude na faře pan kaplan Dmytro
Romanovský v úterý a ve středu. Pokud budete chtít cokoliv
probrat, dohodnout zpověď, nebo si jen promluvit, můžete
mu volat nonstop na telefonní číslo 603 565 676.
 Dnes, v neděli 29. 3., bude otevřen farní kostel – pouze zadní
část za lavicemi – v době od 11.00 do 13.00 pro omezený
počet návštěvníků – maximálně 10 lidí. Ve všední den a
sobotu bude kostel otevřen 9od 17.00 do 18.00 za stejných
podmínek (zadní část kostela, přítomno maximálně 10 lidí).
 Od příští neděle budou mše sv. opět v 9.30.
 Úmysly mší sv. během týdne budou slouženy v daném pořádku.
 Farní aktivity, bohoslužby, společenství se ruší do odvolání.
 Papež František vybízí všechny věřící ke společné modlitbě za
ukončení epidemie každý den v 20.00.

Poděkování
 Děkujeme za modlitby a práce ve farnosti. Pán Bůh oplať.

