Římskokatolická farnost Přibyslav

8. neděle v mezidobí | 27. 2. 2022
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
26. 2.

18.00

Za farnost (s nedělní platností)

8. neděle v mezidobí
8.00 Za Albína Syberu, manželku, sourozence a
27. 2.
za všechny živé i zemřelé z toho rodu
9.30 Za Simonu Přibylovou a zemřelé kamarády
28.2.
1.3.

2.3.

7.30 Dobrý úmysl
13.30 Pohřeb paní Věra Benešová
18.00 Za Vladimíra Kalinu, jeho rodiče a duše v
očistci
Popeleční středa
8.00 Za Jana Bártu a jeho rodinu
18.00 Za mír na Ukrajině, trpící a umírající, za
odpovědné osoby

3.3. 18.00 Za mír na Ukrajině, trpící a umírající, za
odpovědné osoby
4.3.

18.00 Za Vladimíra a Marii Sobotkovy, rodiče a
bratra Zdeňka

7.30 Za nositelky jména Františka
17.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
1. neděle postní
8.00 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a
sourozence
6.3.
9.30 Za Lukáše Lehrla
11.00 Stříbrné Hory
5.3.
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Ohlášky
 Dnes je kostelní sbírka na pomoc Ukrajině. Do označené
kasičky budeme sbírat celý týden až do příští soboty.
 Dnes v 17.00 bude křížová cesta a následně do 18.30
adorace za Ukrajinu.
 V úterý 16.30-18.00 setkání dětí na faře.
 Na Popeleční středu je den přísného postu - papež František i
naši biskupové prosí obětovat modlitby a posty za mír na
Ukrajině, připojuji se k nim též, cítím to totiž úplně stejně.
 V pátek v 15.00 modlitba Korunky. V 17.15 Křížová cesta žen
a možnost svátosti smíření nebo krátkého rozhovoru ve
zpovědnici.
 Příští neděli bude pokřtěna Andrea Slámová a Pavla Vlčková.
V 17.00 křížová cesta s knězem (akolytou) za mír ve světě.
 Zvu vás k intenzivnější účasti na bohoslužbách i modlitbách
ve všední den (zejména středa a čtvrtek, na první pátek
zasvěcený modlitbám za obrácení). Udělejme to pro naše
bratry a sestry na Ukrajině.
 Vezměte si Římsu.

Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti,
úklid fary a kostela i příspěvky do sbírek. Bůh vám oplať.

