Římskokatolická farnost Přibyslav

29. neděle v mezidobí | 18. 10. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
17. 10.
sobota

18. 10.
neděle

18.00
18.30

Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za Viléma Podrázského, rodiče z obou stran a duše
v očistci (s nedělní platností)

29. neděle v mezidobí
8.00 Na poděkování za dar života a za všechnu
Boží lásku a milosti
9.30 Za Lukáše Lehrla (ONLINE)
11.00 Stříbrné Hory

19. 10.
pondělí

7.30 Za farnost

20. 10. 18.30 Za rodinu Novotných, Marii Vábkovou a celý
úterý
rod
21. 10.
středa

7.30 Za Emilii Tománkovou
13.30 pohřeb pan Jiří Votava (rodinný kruh 30 lidí)
19.00 Dolní Jablonná (jen místní 6 osob)

22. 10.

18.30 Za všechny živé i zemřelé z Keřkova
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
23. 10.
pátek
18.30 Za Miluši a Františka Matějkovy a celý rod
24. 10.
sobota
18.30 Za farnost
30. neděle v mezidobí
8.00 Za Zdeňka Dvořáka a duše v očistci
25. 10.
9.30 Za Marii a Josefa Kasalovy a živé i zemřelé z
neděle
obou rodů (ONLINE)
PŘECHOD NA ZIMNÍ ČAS (3.00 → 2.00)
čtvrtek

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes podávání sv. přijímání mezi 10.30 a 11.30 v kostele,

možnost sv. smíření v sakristii vchodem zvenku.
 Úterní setkání dětí na faře a čtvrteční biblická hodina nebude.
 Ve středu na pohřeb jsme limitováni počtem 30 lidí v kostele a
na pohřbu. Od 15.00 hodin modlitba Korunky v kostele 6 lidí.
 Příští víkend se ruší plánovaná obnova manželů ve Slavoňově.
 Od pondělí do pátku bude kostel od 17.00 do 18.00 otevřený
k modlitbě. Současně může být přítomno jen 6 lidí.
 Na bohoslužbě přítomno 6 lidí včetně kněze. Mohou přijít jen
ti, které předem nahlásí rodina, která má intenci. Prosím
kontaktujte kněze nebo kostelníka Jana Henzla (606 198 148).
 V sobotu 19.30 – 21.00 adorace, rozpis vzadu, nebo při
příchodu. Od 19.30 do 20.00 budeme přenášet online.
 V neděli budeme přenášet bohoslužbu v 9.30 online. Bude
zaměřena na děti. Podávání svatého přijímání mezi 10.30 a
11.30 v kostele a možnost zpovědi v sakristii vchodem zvenku.
Jindy je možné přijmout svátost po domluvě i na faře.
 V sakristii jsou k dispozici kalendáře, kniha modliteb a CD
s fotkami z 1. sv. přijímání (cena 200 Kč).
 Spolu s církví a biskupy povzbuzuji k domácí modlitbě Růžence.
Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, péči o
děti, úklid, výzdobu kostela, příspěvky na chod farnosti. Přispívat
můžete i bezhotovostně přes účet, třeba drobnými dary.
Informace na stránkách farnosti.

