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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
2. 4.
sobota

3. 4.
neděle

4. 4.
pondělí

5. 4.
úterý

6. 4.
středa

7. 4.

7.30
17.00
18.30

Za Jiřího Dejmala
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)

5. neděle postní
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii, Josefa
Landsmana a duše v očistci.
9.30 Za Františka Bořila, rodiče, celý rod a duše v
očistci
11.00 Stříbrné Hory
7.30 Na dobrý úmysl p.s.
18.30 Za Josefa Močubu, rodiče Močubovy, Velínovy a
jejich děti
7.30
18.30 Nové Dvory

čtvrtek

18.30 Za duchovní povolání

8. 4.

18.30 Za P. Františka Pometla, Václava Pometla a
Emílii Prchalovou

pátek

9. 4.
sobota

10. 4.
neděle

18.30 Za farnost (s nedělní platností)
Květná neděle
8.00 Za Jiřího Eliáše a Emílii Nápravníkovou
9.30 Za mír na Ukrajině
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Ohlášky

 Dnes budou v 11.00 pokřtěny Magdalena Števuljaková a
Barbora Příhoňská. Zakoupením výrobků dětí při misijním
jarmarku bude možné přispět na papežské misijní dílo. Dnes v
17.00 křížová cesta s akolytou za mír ve světě.
 Vzhledem k posunutému konaní pastorační rady vyjde Římsa až
příští týden.
 V úterý od 16.30 do 18.00 se na faře sejdou děti.
 V pátek v 15.00 modlitba Korunky. V 17.45 křížová cesta
mládeže.
 V sobotu v 9.00 se na faře sejdou ministranti. Proběhne svátost
smíření pro farnost. Od 13.30 do 15.30 nás zde bude zpovídat,
dá-li Pán, 5 kněží.
 Na květnou neděli se budou číst pašije. Zájemci se prosím
zapište v sakristii. Při ranních nedělních bohoslužbách budeme
začínat u mariánského sloupu. V 17.00 hodin bude křížová cesta
od hesovské Savencie ke kříži mezi Dvorkem a Uhrami.
Zakončeno prohlídkou hotových zastavení pro novou křížovou
cesty v areálu kovárny Petra Štáfla. Jste zváni.
 Přihlášky na přífarní tábor 11. – 15. 7. jsou v sakristii i na webu
farnosti a FB. Kapacita je omezená, neváhejte. Přihlášky
odevzdávejte výhradně Janě Málkové, buď osobně, nebo
elektronicky přes email uvedený v přihlášce.
 Na zájezd na jižní Moravu jsou stále volná místa. Místní máte
ovšem přednost. Neváhejte, pak oslovíme farníky z jiných
farností.
 Pomodlíme se modlitbu za synodu.

Poděkování

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

