Římskokatolická farnost Přibyslav

3. neděle postní | 7. 3. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

7. 3.

8. 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
7.30 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence

9. 3.

18.00 Za Josefa Štefu, ten rod, rod Dejmalů a duše v očistci

10. 3.

7.30 Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu
18.00 Olešenka

11. 3. 18.00 Za živé i zemřelé z rodu Zábranových a duše v očistci
12. 3.

18.00 Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Zadáků, Nováků
a Křiklánů

13. 3.

18.00 Za farnost (s nedělní platností)
4. neděle postní
14. 3. 8.00 Za živé i zemřelé z rodu Novotných a duše v očistci
9.30 Za Růženu a Josefa Zychovy a celý rod

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Podařilo se zajistit zachovávání hyg. opatření. Proto v pondělí a
středu bude mít mše svaté P. Antonín, také ve Stříbrných Horách.
 Dnes 10.30-11.30 sv. přijímání, kněz bude zpovídat. 17.00
křížová cesta se sv. přijímáním vedená knězem.
 V pátek 15.00 Korunka k Božímu Milosrdenství, 17.00 křížová
cesta s přijímáním vedená dětmi. Při ní budu zpovídat. V 18.00
mše svatá. 19.00 bude zkušební online setkání pastorační a
ekonomické rady farnosti. Zvací odkaz pošle na váš email Martin
Ležák. 19.30 páteční slovo (ONLINE).
 Na příští pátek, sobotu, neděli s a křížové cesty se prosím
zapisujte na archy v kostele (30 míst). Hlaste prosím počty lidí na
intence v tyto dny.
 Příležitost přijmout svátost smíření bude ještě v sobotu 20. 3. od
13.30 do 15.30. Budeme zpovídat spolu s P. Zdeňkem
Sedlákem. Určený dobrovolník bude hlídat počty přítomných, aby
nepřekročili 30 míst.
 V neděli 21. 3. bude pod věží Misijní jarmark na podporu PMD.
Kdo by se chtěl podílet kontaktujte L. Omesovou.
 Vzhledem k panujícím poměrům vás prosím, zda byste mohli
třeba dočasně upřednostnit přijímání na ruku před podáváním do
úst. Ke kontaktu ruky kněze dochází v prostoru otevřených úst i
bez uskutečněného doteku. Kdo je o holích, přijímání doneseme.

Poděkování
Sbírka na svatopetrský haléř z minulé neděle činila 8 127.- Kč.
Bůh vám oplať vaši štědrost. Děkujeme za všechny vaše
modlitby a služby ve farnosti i příspěvky do sbírek.

