Římskokatolická farnost Přibyslav

3. neděle velikonoční | 18. 4. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
17. 4.

18.00
18.30

Sobota velikonočního oktávu
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za Jana a Marii Musilovy, vnuka Honzíka a ten rod (s nedělní platností)

3. neděle velikonoční
18. 4.

8.00 Za farnost
9.30 Za Annu a Václava Hausvaterovy a syna Josefa
11.00 Stříbrné Hory

19. 4.

7.30 Za Miloslava a Bělu Bukovských, Elišku
Bukovskou a Helenku Trníkovou

20. 4.

18.30 Za živé i zemřelé přibyslavské skauty

21. 4.

7.30 Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci
19.00 Dolní Jablonná v Přibyslavi

22. 4.

18.30 Za živé i zemřelé z rodu Hladíkových a Mackových
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
23. 4. 18.30 Za rodiče Štefovy, za vnuky a živé i zemřelé
z obojí strany
24. 4.

18.30 Za farnost (s nedělní platností)
4. neděle velikonoční
8.00 Za Josefa Henzla, Růženu Staňkovou, rodiče a za
živé i zemřelé z toho rodu
25. 4.
9.30 Za rodinu Kamarádovu, Holasovu a syna
Vítězslava, za Františka Kamaráda, Václava
Nejedlého a Františka Janečka (ONLINE)
P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes se pomodlíme zasvětnou modlitbu a svěříme opět farnost
sv. Josefovi, jak se blíží 19. v měsíci. V 10.30-11.30 bude sv.
přijímání podávat kněz. V 11.30 bude pokřtěna Viktorie
Sobotková.
 V pondělí do 15. 30 mají v kostele bohoslužbu s katechezí děti,
které půjdou letos ke sv. přijímání. Není určená pro veřejnost.
V 18. 00 hodin se sejdeme na online hodině nikoli s dětmi, ale
s rodiči, děti jim jistě rády zapůjčí svá místa před počítačem!
Hodina je vyvěšena a naplánováná v apliaci teams, kterou děti
používají. Po domluvě s dětmi, bude oline hodina pro ně nově ve
středu od 14.00 hodin nikoli ve čtvrtek jako dříve.
 V úterý odpoledne objedu seniory v Dobré. Ve středu po 15.
hodině navštívím další část nemocných na městě. V pátek
dopoledne v DPS.
 V pátek v 15.00 Korunka k Božímu Milosrdenství. Od 17.30
adorace a možnost sv. smíření.19.30 páteční slovo (ONLINE).
 V sobotu v 19.30 bude adorace (ONLINE), do 20.30 pak
pokračuje živě v kostele.
 Na příští pátek, sobotu a neděli se prosím zapisujte na archy
v kostele od úterý přede mší svatou od 18.00.
 V neděli bude sbírka na bohoslovce. V 11. 30 pokřtěna Kristýna
Klímová.

Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti i
příspěvky do sbírek. Také hudebníkům za krásné vystoupení.
Bůh vám oplať.

