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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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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)
Pondělí velikonočního oktávu
Za Marii a Jana Bukovských, živé i zemřelé a duše
v očistci
Úterý velikonočního oktávu
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše
v očistci
Středa velikonočního oktávu
Za Olgu a Miloslava Pleslovy a živé i zemřelé
z toho rodu
Nové Dvory
Čtvrtek velikonočního oktávu
Za MUDr. Jiřího Procházku, rody z obou stran
a duše v očistci
Pátek velikonočního oktávu
Za Františka a Marii Rutovy, rodiče a sourozence
a duše v očistci
Sobota velikonočního oktávu
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
3. neděle velikonoční
Za Annu a Václava Hausvaterovy a syna Josefa
Za Jana a Marii Musilovy, vnuka Honzíka
a ten rod
Stříbrné Hory
P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes 10.30-11.30 bude sv. přijímání podávat kněz. V 11.30 bude
pokřtěn Šimon Henzl. V 17.00 bude meditativní bohoslužba se
slovem, hudbou a sólovým zpěvem. Účast na vstupenky
u vchodu do kostela od 16.30. Počet míst 30.
 V pátek v 15.00 Korunka k Božímu Milosrdenství. Od 17.30
adorace a možnost sv. smíření.19.30 páteční slovo (ONLINE).
 V sobotu ve 14.00 bude pokřtěn Metoděj Málek. V 19.30 bude
adorace přenášená online, do 20. 30 pak pokračuje živě
v kostele.
 V neděli ve 11.30 bude pokřtěna Viktorie Sobotková.
 Druhá mše svatá bude s dětským kázáním. Pozvány jsou děti ze
druhé třídy náboženství. Upřesním ještě počty dalších
účastníkům přímo rodičům.
 Děti z 1. a 3. třídy mají tento týden náboženství podle rozvrhu a
kmenových tříd. Třeťáci dvojhodinu přerušenou obědem.
 Na příští pátek, sobotu a neděli se prosím vzhledem k neustálým
změnám poměrů zapisujte na archy v kostele v úterý přede mší
svatou od 18.00. Nevím co bude platit zítra, natož příští týden.

Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti i
příspěvky do sbírek. Misijní jarmark 11 200.- Bůh vám oplať.

