Římskokatolická farnost Přibyslav

5. neděle postní | 21. 3. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
20. 3.

18.00

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé 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 (ONLINE)
11.00 Stříbrné Hory
22. 3.

7.30 Za požehnání a ochranu pro rodinu Němcovu
s prosbou o Boží ochranu

23. 3. 18.00 Za Vlastu a Josefa Pelikánovy, živé a zemřelé z
obou rodů
7.30 Za Václava Henzla, rodiče a sourozence
18.00 Česká Jablonná
Slavnost Zvěstování Páně
8.00 Za Josefa Němce, vnuka Miloslava a živé i
25. 3.
zemřelé z toho rodu
18.00 Za P. Františka a Václava Pometlovy a Emilii Pechovou
24. 3.

26. 3.

18.00 Za Ludmilu a Františka Pometlovy, jejich rodiče
a sourozence

27. 3. 18.00 Za rodiče Flesarovy, 3 syny a dceru Růženu
(s nedělní platností)
Květná neděle
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii, Josefa
28. 3.
Landsmana a duše v očistci
9.30 Za farnost
PŘECHOD NA LETNÍ ČAS (2.00 → 3.00)

P. Pavel Sandtner 605 727 555

Římskokatolická farnost Přibyslav
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Ohlášky
 Dnes 10.30-11.30 sv. přijímání, kněz bude zpovídat. 17.00
křížová cesta se sv. přijímáním vedená akolytou. Zítra v 18.00
přenos bohoslužby na KTV.
 Pod věží je misijní jarmark. Utržená částka bude zaslána na
papežské misijní dílo.
 V pátek 15.00 Korunka k Božímu Milosrdenství, 17.00 křížová
cesta s přijímáním vedená mládeží. V 18.00 mše svatá. 19.30
páteční slovo (ONLINE). V sobotu od 19.30 adorace (ONLINE).
 Na příští pátek, sobotu, neděli a křížové cesty se prosím
zapisujte na archy v kostele (30 míst).
 Chtěl bych připomenout způsob přijímání na ruku. Roušku si
poodhrňte nastavte dlaň jako trůn a před oltářem přijměte. Kdo
přesto přijímá do úst, prosím choďte nakonec.Tak doneseme
nakonec i nechodícím.
 Na domov sv. Josefa v Žírči jsme v rámci farní postní iniciativy
zatím vybrali 4320.-Kč
 V sakristii je rozpis na modlitební stráž ve svatém týdnu. Velký
pátek 9.00 – 14.30, bílá sobota 6.00 – 14.00.
 Je k dispozici i rozpis ministrantských služeb. Vzhledem k situaci
je počet přisluhujících stanoven na sedm. A těch sedm budeme
na všechny obřady potřebovat.
 Archy na zápis bohoslužeb o svatém týdnu budou k dispozici
v úterý po květné neděli od 16.30 do 17.30. Na zelený čtvrtek i
pátek budou obřady zdvojeny.

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

