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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
28. 2.

1. 3.

2. 3.

3. 3.

2. neděle postní
8.00 Za Zdenu a Jiřího Vodvárkovy
9.30 Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče, Josefa a
Růženu Tománkovy, živé i zemřelé z obou rodů
7.30 Za Miloše Stehlíka, manželku, příbuzné a duše
v očistci
18.00 Za rodinu Hubáčkovu, Kohoutovu, Šauerovu
a Březinovu a duše v očistci
Za Emilii a Josefa Půžovy, oba rody, další příbuzné
a duše v očistci
18.00 Nové Dvory

7.30

4. 3.

18.00 Za duchovní povolání

5. 3.

18.00 Za Jindřicha a Marii Teclovy, rodiče a sestru Annu

6. 3.

7.30 Za rodinu Musilovu a rodinu Rezničenkovu, děti
a vnoučata – za dar zdraví a duše v očistci
17.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.00 Za Emílii Mokrou, snachu a všechny živé i zemřelé
z rodu Mokrých a Lemperů

7. 3.

3. neděle postní
8.00 Za rodiče Sejkorovy, Sobotkovy, jejich sourozence
a jejich rodiče a sourozence Lukáše, Mirka a Pavla
9.30 Za farnost (s nedělní platností)
11.00 Stříbrné Hory

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes 10.30-11.30 sv. přijímání, kněz bude zpovídat. 17.00
křížová cesta se sv. přijímáním vedená knězem.
 V pondělí v 15.30 hodin bohoslužba pro děti připravující se na 1.
sv. přijímání. Kvůli zachování opatření nebude v kostele
přítomen nikdo jiný kromě osob určených knězem.
 V pátek 15.00 Korunka k B. M., 17.00 křížová cesta vedená
muži. V 18.00 mše svatá. 19.30 páteční slovo (ONLINE)
 Při první sobotě v měsíci vás zvu na modlitbu Růžence v 6.50.
 Na příští pátek, sobotu, neděli s a křížové cesty se prosím
zapisujte na archy v kostele (30 míst).
 V neděli v 9.30 je bohoslužba zadána pro žáky ze 7. – 9. třídy
náboženství a doprovod.
 Dle pokynů biskupa:
o vynecháme pozdravení pokoje
o zpověď bude v neděli probíhat v sakristii
o prosím desinfikujte si ruce
 Dle vyhlášeného nouzového stavu a omezení volného pohybu
osob:
o Výkon individuální duchovní péče ze strany kněze je
umožněn, v případě potřeby i přes hranici okresu.
o Účast na bohoslužbách v našem kostele zůstává10 procent
míst k sezení, tedy 30 míst.
o Cesta na náboženské shromáždění do Přibyslavi je
povolená, nejspíš jen v havlíčkobrodském okrese.
 Abych zajistil dodržování hygienických opatření na ranních
bohoslužbách - budu v pondělí sloužit sám a ve středu P.
Zdeněk Sedlák. Ze stejného důvodu jsou bohoslužby ve
Stříbrných Horách do odvolání zrušeny. Než se vyjasní za jakých
podmínek budou možné.

Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti i
příspěvky do sbírek.

