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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
9. 4.
sobota

10. 4.
neděle

11. 4.
pondělí

12. 4.
úterý

13. 4.
středa

14. 4.
čtvrtek

15. 4.
pátek

16. 4.
sobota

17. 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
Pondělí Svatého týdne
7.30
Úterý Svatého týdne
18.30 Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v
očistci
Středa Svatého týdne
7.30 Na dobrý úmysl
18.30 Olešenka
Zelený čtvrtek
18.00 Na poděkování za dar eucharistie a svátostného
kněžství
Velký pátek
15.00 Velkopáteční obřady
Bílá sobota
19.00 Za farnost
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00 Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
9.30 Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Lidušku,
syna Miloslava a celý rod Řezníčků a Vlaďku
Kolkovou
11.00 Stříbrné Hory

Římskokatolická farnost Přibyslav

Květná neděle | 10. 4. 2022
Ohlášky

 Dnes je sbírka na pojištění církevního majetku. V 17.00 hodin
bude křížová cesta od hesovské Savencie ke kříži mezi Dvorkem
a Uhrami. Zakončena bude prohlídkou hotových zastavení pro
novou křížovou cesty v areálu kovárny Petra Štáfla. Jste zváni.
 V úterý 16.30-18.00 misijní klubko na faře.
 Před velikonočními obřady od čtvrtka se nebude zpovídat.
Prosím ministranty o účast a včasný příchod půl hodiny před
obřady, v sobotu prosím hodinu.
 Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba v 18.00. Po ní symbolická
poslední večeře na faře. Adorace do 21.00. Jste srdečně zváni.
 Na Velký pátek od 15.00 velkopáteční obřady. Od 17.00 adorace
v kostele až do 14.00 následujícího dne. Můžete se zapisovat.
 Na Bílou sobotu od 19.00 velikonoční vigilie.
 Sbírka z příští neděle je určena na křížovou cestu.
 Přihlášky na přífarní tábor 11.–15. 7. jsou v sakristii i na webu
farnosti. 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.
 Při odchodu si můžete vzít dubnovou Římsu.
 Na nástěnce u vchodu dod věže jsou záznamy z aktivit dětí na
úterních společenstvích.
 A nebojte se ozvat, kdybyste cokoli potřebovali, domluvíme se.
Už to snad se mnou bude jen lepší.

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

