Římskokatolická farnost Přibyslav

27. neděle v mezidobí | 4. 10. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
3. 10.
sobota

18.30 Za farnost (s nedělní platností)
28. neděle v mezidobí
8.00 Za živé i zemřelé z rodu Zábranových
4. 10.
9.30 Za rodiče Doležalovy, Pazourovy, Josefa Pazoura a
neděle
Zdeňka Myslivce
11.00 Stříbrné Hory
5. 10.
pondělí 7.30
6. 10.
úterý
7. 10.
středa

18.30 Za MUDr. Jiřího Procházku rod z obou stran a duše
v očistci
Památka Panny Marie Růžencové
7.30
18.30 Nové Dvory

8. 10.
čtvrtek 18.30 Za Jana Prchala a duše v očistci
9. 10.
pátek 18.30 Za Jiřího Matouška
10. 10.
sobota 18.30 Za Vladimíra Zacha a jeho vnuky Romana a Martina
28. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče, sestru, Josefa
11. 10.
Landsmana a duše v očistci
neděle
9.30 Za Františka a Blaženu Vencovy a Blanku
Klementovou, živé i zemřelé těchto rodů

P. Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes je mimořádná sbírka na sokl kostela (váže se k veřejné sbírce). Po
bohoslužbě se můžete zastavit na kávu na farní zahradě.
 V úterý 16.30-18.00 bude setkání dětí od předškolních do 2. třídy a od 3.
třídy a starších. Rozdělíme děti a dáme přednost pobytu venku.
 V pátek od 15.30 nebude setkání scholičky na faře.
 V sobotu od 19.30 bude setkání mládeže (18+) na faře.
 V očekávání opatření spojených s vyhlášením nouzového stavu cituji
částečně dopis diecézního biskupa.
S účinností od soboty 3. října 2020, do odvolání, uděluji pro věřící na území
Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v
kterémkoliv z následujících případů:
a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního
onemocnění, b) jsou v povinné karanténě, c) izolují se dobrovolně ze
zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),
d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány
veřejné správy. Respektujme prosím rozhodnutí úřadů, aby byl omezen zpěv.
Při bohoslužbách proto doporučuji, aby hrály varhany nebo jiná, třeba i
reprodukovaná hudba – například. Více na nástěnce.
 Prosím tedy, kdo by mohl zůstat doma, ať doma zůstane. Třeba i z důvodu
nařízených opatření, kterým bude snad 100 lidí na jedné mši. Využijte
bohoslužeb ve všední den i v sobotu večer. A v neděli můžete s klidným
svědomím zůstat doma. Nebo si v neděli přijďte jen pro svaté přijímání.
Bude se podávat v kostele v neděli od 10. 30 do 11.00, kdy bude vystavena
Nejsvětější svátost, kostel bude otevřený k modlitbě. A budu k dispozici i ke
sv. zpovědi. Zpívat se nebude, bude jen varhanní instrumentální nebo
reprodukovaný doprovod.
 V sakristii je za 200.- Kč k dispozici CD s fotografiemi z 1. svatého přijímání.
 Při odchodu z kostela si můžete vzít Boží slovo na cestu.
A volejte, když budete cokoli potřebovat, nebo přijďte na faru.

Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti, i za příspěvky do
sbírek. Bůh vám oplať.

