Římskokatolická farnost Přibyslav

Neděle Božího milosrdenství | 24. 4. 2022
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
Svátek sv. Vojtěcha
23. 4.
sobota

24. 4.
neděle

25. 4.
pondělí

26. 4.
úterý

27. 4.
středa

28. 4.
čtvrtek

29. 4.
pátek

30. 4.
sobota

1. 5.
neděle

9.00
18.30

DPS
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obojí strany, vnoučata a
duše v očistci

2. neděle velikonoční – neděle Božího
milosrdenství
8.00 Na poděkování za dar společné cesty s prosbou
o požehnání
9.30 Za farnost
Svátek sv. Marka, evangelisty
7.30
18.30 Za Václava a Františka Řezníčkovy, rodiče, za
všechny živé i zemřelé z toho rodu a za
Františka Pibila
7.30 Za Stanislava a Vlastu Bártovy, syna Stanislava
a celý rod
14.00 Pohřeb paní Božena Wasserbauerová
18.30 Česká Jablonná
18.30 Za Jaroslava Kamaráda a ten rod
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky
církve, patronky Evropy
18.30 Za rodinu Sobotkovu a živé i zemřelé z toho rodu
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.30 Za farnost (s nedělní platností)
3. neděle velikonoční
8.00 Za Annu a Václava Hausváterovy a ten rod
9.30 Za kněze, kteří zde působili a žijí
11.00 Stříbrné Hory
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Ohlášky
 Dnes ve 12.00 bude pokřtěna Anežka Bártová.
 V úterý není společenství dětí.
 pátek v 15.00 modlitba Korunky. V 17.30 adorace
a možnost svátosti smíření. V 19.30 setkání mládeže na
faře.
 V sobotu od 16.00 zvou pořadatelé na velikonoční
koncert.
 Děti se mohou začít přihlašovat na farní tábor na konci
července. Přihláška na webových stránkách farnosti a
odkaz na FB. Odevzdávejte elektronicky na uvedené
kontakty.
 Příští neděli v 11.00 bude pokřtěna Sofie Prokešová. Ve
13.30 začne společné odpoledne českoukrajinského
spřátelování programem pro děti, ve 14.00 hodin bude
infomační setkání pro dospělé na radnici a v 15.00
setkání u kávy na farní zahradě s programem. Na
organizaci se podílí město Přibyslav, základní škola i
farnost. Prosím ženy o napečení něčeho dobrého
k občerstvení. Jste srdečně zváni.
 14. 5. bude v Nížkově primice novokněze Pavla Jelínka
ze Sirákova (svěcení 7. 5.). Nebo v ten samý den můžete
zvolit zájezd na Hostýn, který uspořádáme. Přihlášky
prosím panu Jaroslavu Horskému.

Poděkování
Děkuji za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, úklid
fary a kostela i příspěvky do sbírek. Sbírka z minulé
neděle určená na křížovou cestu činila 32 100.- Kč. Bůh
vám oplať.

