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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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Bílá sobota
Za farnost (s nedělní platností) ONLINE
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Za farnost
Za Květu Bukovskou, manžela a duše v očistci
(ONLINE)
Stříbrné Hory
Pondělí velikonoční
Za Jaroslava Kamaráda a ten rod
Žižkovo Pole
Úterý velikonoční
Za Josefa a Marii Sedlákovy, celý rod a duše v
očistci
Středa velikonoční
Za pana Hejduka a Balcara, živé i zemřelé z těch
rodů
Česká Jablonná
Čtvrtek velikonoční
Za Zdenu Kárníkovou, celý rod a duše v očistci
Pátek velikonoční
Za Růženu Matouškovou
Sobota velikonoční
Za farnost (s nedělní platností)
2. neděle velikonoční
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Za Františka Bořila, rodiče, celý rod a duše v
očistci (ONLINE)

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes 10.30-11.30 bude sv. přijímání podávat kněz.Na nedělní
bohoslužby si můžete přinést na požehnání pokrmy. Případně
v 11.30 až skončí podávání sv. přijímání.
 Vezměte si velikonoční čokoládové vajíčko. I dětem domů a
pozdravujte je ode mně.
 Ve středu nebude mše svatá pro Nové Dvory. Bude příští týden.
V případě, že hranice okresů nebudou prolomeny, zajistíme
konání v odpovídajících prostorách v Nových Dvorech.
 V pátek dopoledne obejdu část seniorů ve městě. V 15.00
Korunka k Božímu Milosrdenství. V 19.30 páteční slovo 7 dílů příprava na Seslání Ducha Sv. (ONLINE).
 V sobotu v 10. 30 bude v našem kostele pokřtěn Mikoláš Vincent
Cabish. Ve 14.00 uzavřou v našem kostele sňatek Štěpán
Bechyně a Jana Pokorná. Účast je vzhledem k omezením jen na
pozvání rodin snoubenců.
 Na příští pátek, sobotu a neděli se prosím zapisujte na archy
v kostele v úterý přede mší svatou od 18.00 (30 míst).
 Přeji vám hluboké uvědomnění skutečnosti, že když máte účast
na Kristově kříži, máte už teď účast i na jeho vzkříšení a novém
životě. A nic vás nezastaví, jen vy sami. Požehnané Velikonoce!

Poděkování
Děkuji Bohu, že mi dopřál s vámi oslavit velikonoční svátky. A
děkuji vám za všechnu ochotnou spolupráci nejen při chystání
velikonočních oslav. I vám, kteří jste zde nemohli být děkuji za
modlitby a vzdálenou přítomnost. Alespoň prostřednictvím médií
jsme se mohli spojit. Díky i kameramanovi. Děkujeme za
všechny vaše modlitby a služby ve farnosti i příspěvky do sbírek.

