Římskokatolická farnost Přibyslav

Květná neděle | 28. 3. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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Za rodiče Flesarovy, 3 syny a dceru Růženu (s nedělní platností)

Květná neděle
Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii, Josefa
Landsmana a duše v očistci
Za farnost
PŘECHOD NA LETNÍ ČAS (2.00 → 3.00)
Pondělí Svatého týdne
Za zemřelé rodiče Němcovy a duše v očistci
Úterý Svatého týdne
Za Miluši a Františka Matějkovy a za živé i zemřelé
z toho rodu
Středa Svatého týdne
Za Jana a Václava Henzlovy a jejich rodiny
Zelený čtvrtek
Za farnost
Za poděkování za dar eucharistie a svátostného
kněžství (ONLINE)
Velký pátek
Křížová cesta se sv. přijímáním (ONLINE)
Velkopáteční obřady se sv. přijímáním (ONLINE)
Velkopáteční obřady se sv. přijímáním
Bílá sobota
Za farnost (s nedělní platností) (ONLINE)
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za Františka Filara
Za Květu Bukovskou, manžela a duše v očistci
(ONLINE) (volné 0)
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 akolytou.
 Požehnané ratolesti budou v kostele. Požehnám teď na dálku i ty
vaše doma, pokropte sebe i ratolesti svěcenou vodou.
 Při velikonočních svátcích doporučuje sv. Otec sledovat obřady
v katedrále. Obřady místního společenství vysíláme podle plánu.
 Na velikonoční bohoslužby se bude zapisovat v úterý 30. 3. od
16.30 hodin. Pak i dále. Napište se prosím jen na jednu
bohoslužbu od čtvrtka do neděle. Pokud bude volné místo ještě
den před další bohoslužbou, můžete se zapsat znovu. Jde o to,
aby se zúčastnilo co nejvíce z vás.
 Dle pokynů biskupa nebudou o Velikonocích procesí a věřící
budou při všech bohoslužbách zůstávat na místech. Žalmy se
budou zpívat bez odpovědi. I při čteních se vyžadují respirátory.
 Na stolečku je rozpis na modlitební stráž ve svatém týdnu. Velký
pátek 9.00 – 14.30, bílá sobota 6.00 – 14.00. Prosím zapisujte
se. Po obřadech bude možné adorovat ve čtvrtek a pátek do
21.00. V kostele budu hlídat já.
 Ministranti ať přijdou alespoň dvacet minut přede mší svatou.
 Před obřady na zelený čtvrtek, pátek i sobotu nebudu zpovídat
 Chcete-li můžete v sakristii přispívat na velikonoční květinovou
výzdobu.
 Prosím kdo můžete, přijímejte na ruku. Kdo přijímá do úst,
choďte poslední.
 Křížová cesta v krajině je pro vás připravena, plán je v Římse a
včera jsem zastavení očísloval.

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

