Římskokatolická farnost Přibyslav
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
30. 4.
sobota

1. 5.
neděle

18.00
18.30

8.00
9.30
11.00

2. 5.
pondělí

7.30

3. 5.

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

3. neděle velikonoční
Za Annu a Václava Hausváterovy a ten rod
Za kněze, kteří zde působili a žijí
Stříbrné Hory
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele
církve
Za Františka a Marii Pátkovy a ten rod
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Za Jana a Marii Musilovy, vnuka Honzíka a ten rod

úterý

18.30

4. 5.

7.30 Za Miloslava a Bělu Bukovských, Elišku
Bukovskou a Helenku Trníkovou
18.30 Nové Dvory

středa

5. 5.
čtvrtek

18.30 Za duchovní povolání

6. 5.
pátek

11.00 Svatba Marie Výrosteková a Petr Výrostek
18.30 Za Jana Vlčka, rodinu a ten rod a za manžele
Palendalovy

7. 5.

7.00

sobota

18.30
8. 5.
neděle

8.00
9.30
15.00

Za všechny, kteří se modlili, modlí a budou se
zapojovat do modlitby živého růžence
Za farnost (s nedělní platností)
4. neděle velikonoční
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, syna Jaroslava
a zetě Zdeňka
Za Josefa Nápravníka
Pouť v Dolní Jablonné
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Ohlášky
 Dnes
odpoledne
proběhne
společné
setkání
s ukrajinskými občany - od 13.30 program pro děti na
farní zahradě, od 14.00 praktické informace pro dospělé
na radnici, od 15.00 společné setkání na farní zahradě.
Informace najdete taky na plakátech. I pivo bude.
 V úterý 16.30-18.00 bude na faře setkání dětí.
 V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. V 17.30
adorace a možnost svátosti smíření či krátkého
rozhovoru.
 Ode dneška pom celý květen od 18. 00 májové
pobožnosti. Ne - kněz, po - ženy, út - děti, st- rodiny, čt +
pá - akolyté, so - mládež. Jste zváni. Básničky pro děti
jsou k dispozici v sakristii.
 Vezměte si Římsu.
 Připomínám možnost účastnit se výletu na Hostýn,
přihláky p. Jaroslavu Horskému.
 Panu Petru Málkovi můžete začít nosit peníze za zájezd.
 Příští neděli bude v 11.00 pokřtěni Richard Prchal a
Stella Niederlová. Sbírka na knežský seminář. Večerní
májová nebude.
 Sbírka v Dolní Jablonné bude věnována na budoucí
mariánský sloup.

Poděkování
Děkuji za spolupráci při krásném prožití Velikonoc. Ženám
za úklid kostela i fary, výzdobu, těm, kteří zajišťovali večeři
na Zelený čtvrtek. Kostelníkům, ministrantům, těm, kteří
pomáhali s přípravou kostela, zpěvákům, muzikantům,
lektorům. Všem, kteří jste jakkoli přispěli ke krásným
Velikonocům, třeba právě i věrnou účastí na obřadech. Ze
srdce děkuji, byly to krásné svátky. za všechny vaše
modlitby a služby ve farnosti, úklid fary a kostela i
příspěvky do sbírek. Bůh vám oplať.

