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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
10. 10.
sobota

11. 10.
neděle

18.30

8.00
9.30

Za Vladimíra Zacha a jeho vnuky Romana a Martina
(s nedělní platností)

28. neděle v mezidobí
Za Josefa Doležala, rodiče, sestru, Josefa
Landsmana a duše v očistci
Za Františka a Blaženu Vencovy a Blanku
Klementovou, živé i zemřelé těchto rodů

12. 10.
pondělí

7.30 Za farnost

13. 10.

18.30 Za uzdravení nemocné
14. 10. 7.30
středa
18.30 Olešenka
Památka sv. Terezie od Ježíše,
15. 10.
panny a učitelky církve
čtvrtek
18.30 Za rodinu a živé i zemřelé kamarády
16. 10.
pátek
18.30 Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
17. 10. 18.00 Žižkovo Pole
sobota
18.30 Za Viléma Podrázského, rodiče z obou stran
a duše v očistci
29. neděle v mezidobí
8.00 Na poděkování za dar života a za všechnu
18. 10.
Boží lásku a milosti
neděle
9.30 Za Lukáše Lehrla
11.00 Stříbrné Hory
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti. Sbírka určená na
opravu soklu kostela činila 24.331 Kč. Bůh vám oplať.
úterý

P. Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 V úterý nebude setkání misijního klubka na faře.
 Ve čtvrtek od 19.30 bude modlitba otců na faře.
 Spolu s církví a biskupy povzbuzuji k domácí modlitbě Růžence kolem
20. hodiny večerní. Těším se na duchovní setkání s vámi.
 Od pondělí do pátku bude kostel od 17.00 do 18.00 otevřený
k modlitbě, současně může být přítomno jen 10 lidí. Zpovídá se přede
mší půl hodiny jako obvykle, v pátek hodinu.
 V sobotu 19.30 – 21.00 adorace před NSO v kostele. První
moderovanou půlhodinu budeme přenášet kamerou na web. Na
adoraci může přijít ten, kdo se zapíše na stolečku u vchodu do kostela.
Předem nebo při příchodu, pokud bude volno. Vždy současně nejvýše 9
lidí. Intervaly jsou po 15 min. Zpověď na domluvu.
 Při bohoslužbách v neděli bude přítomen kněz, dva ministranti,
varhaník, kameraman a 5 osob, kterým to umožní rodina, která má
úmysl mše svaté. Přijďte včas. Prosím domluvte se. Mše v 9.30 bude
přenášena prostřednictvím médií. Od 10.30 do 11.30 budu v kostele
k dispozici ke svátosti smíření a bude se podávat svaté přijímání. Ke
sv. smíření jsem k dispozici po domluvě i individuálně. Stejně jako
návštěvám nemocných a rozhovorům.
 Ve všední den od pondělí do pátku může být přítomno 7 osob
vybraných rodinou, která má intenci.
 Do středy odpoledne budu na zotavení v Benešově. V případě
naléhavé potřeby volejte P. Sedláka z Nížkova. Jinak budu na telefonu.
 Na duchovní obnovu manželů ve Slavoňově se v případě zájmu hlaste
Evě Bártové do neděle 18. 10. Akce se uskuteční v souladu s právě
platnými nařízeními i počty v případných oddělených skupinách. Pokud
to nebude možné, bude alternativní program u nás ve farnosti.
 Při odchodu z kostela si můžete vzít Boží slovo na cestu.

