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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
24. 10.
sobota

25. 10.
neděle

26. 10.
pondělí

18.30

Za Marii a Josefa Kasalovy a živé i zemřelé z obou rodů (s nedělní
platností)

30. neděle v mezidobí
8.00 Za Zdeňka Dvořáka a duše v očistci
9.30 Za farnost (ONLINE)
PŘECHOD NA ZIMNÍ ČAS (3.00 → 2.00)
…

27. 10.

…

Za doktora Otakara Kohouta a manželku
úterý
Ludmilu
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
… Na poděkování s prosbou o Boží pomoc a
28. 10.
středa
dary Ducha svatého
18.00 Česká Jablonná nebude
29. 10.

…

čtvrtek

30. 10.

…

pátek

31. 10.
sobota

…
19.30
…

1. 11.
neděle

9.30
…

Za zemřelého Jana Vlčka, celý rod Vlčkových,
Palendalových a Novotných
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Za Miloslava Kasala, za živé i zemřelé členy
rodiny Valáškovy a Kasalovy
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
Adorace
Slavnost všech svatých
Za Marii Smejkalovou, manžela, dceru a
vnučku
Za živé i zemřelé z rodu Dostálových a
Dočekalových (ONLINE)
Stříbrné Hory
P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnešní farní bohoslužba poběží ze záznamu v pondělí v 18.00 na
kabelové TV. Dnes od 10.30 do 11.30 můžete jednotlivě přijmout
svaté přijímání a druhým vstupem v sakristii jednotlivě svátost
smíření případně současně Eucharistii. Počet současně přítomných
je omezen na 2 osoby.

 Od pondělí do pátku bude kostel od 16.30 do 17.30 otevřený
k individuální modlitbě, současně mohou být přítomni jen 2 lidé.
Bohoslužby budou v týdnu na vaše úmysly slouženy soukromě
bez účasti lidu, jen kněz a přisluhující, v blíže neurčeném čase.
 Svátost smíření, podání sv. přijímání nebo svátost nemocných
je možné domluvit individuálně s knězem na faře, jako i
případnou návštěvu u vás doma. Výjimka na duchovní péči na
to pamatuje. Jen prosím o telefonickou nebo osobní domluvu.
 V pátek od 15.00 hodin nebude modlitba Korunky
 V sobotu 19.30-20.15 adorace bez účasti lidu přenášená
ONLINE na youtube.
 V neděli budeme přenášet bohoslužbu v 9.30 online. V pondělí
pak bude ze záznamu na kabelové TV. Od 10.30 do 11.30 můžete
jednotlivě přijmout svaté přijímání a druhým vstupem v sakristii
jednotlivě svátost smíření případně současně Eucharistii. Počet
současně přítomných je omezen na 2 osoby.

 Možnost získání odpustků viz nástěnka.
Poděkování

Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, péči o
děti, úklid, výzdobu kostela, příspěvky do sbírek.

