Římskokatolická farnost Přibyslav

4. neděle postní | 14. 3. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
13. 3. 18.00 Za farnost (s nedělní platností)
4. neděle postní
8.00 Za živé i zemřelé z rodu Novotných a duše v
14. 3.
očistci
9.30 Za Růženu a Josefa Zychovy a celý rod ONLINE
15. 3.

7.30 Za zemřelé členy rodiny Močubovy, Holasovy,
Biňovcovy, Theiszovy a Medovy

16. 3. 18.00 Za Josefa Močubu, živé i zemřelé z rodu
Močubových, Velínových a jejich děti
17. 3.

7.30 Na poděkování za prokázaná dobrodiní a živou
rodinu
18.30 Dolní Jablonná

18.00 Za Marii a Josefa Sejkorovy, živé a zemřelé z obou
rodů
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
8.00 Za farnost
19. 3. 18.00 Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a P. Jana
Cimburka
18. 3.

17.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
20. 3. 18.00 Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
z obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
(s nedělní platností)
5. neděle postní
8.00 Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu
21. 3.
Růženu
9.30 Za farnost (zadáno)
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 přenášená
(ONLINE).
 Pod věží se koná misijní jarmark. Ceny za výrobky dobrovolné.
Výtěžek je určen na PMD.
 V pondělí od 15.30 do 16.30 bohoslužba s katechezí jen pro děti
před 1. sv. přijímáním.
 V pátek 15.00 Korunka k Božímu Milosrdenství, 17.00 křížová
cesta s přijímáním vedená rodinami. V 18.00 mše svatá. 19.30
páteční slovo (ONLINE).
 V sobotu odpoledne od 13. 30 do 15.30 budeme v kostele
zpovídat s P. Zdeňkem Sedlákem. Dobrovolník bude hlídat počet
přítomných. Adorace bude tichá a nebudeme ji přenášet.
 Příští neděli bude druhá mše svatá s kázáním pro děti z 1. tříd.
Protože je jich 30, více se nás sem nevejde.
 Na příští pátek, sobotu, neděli a křížové cesty se prosím
zapisujte na archy v kostele (30 míst). Hlaste prosím počty lidí na
intence v tyto dny.
 Vzhledem k panujícím poměrům vás prosím, zda byste mohli
třeba dočasně upřednostnit přijímání na ruku před podáváním do
úst.

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

