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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
31. 10.
sobota

1. 11.
neděle

2. 11.
pondělí

3. 11.
úterý

4. 11.
středa

5. 11.
čtvrtek

6. 11.
pátek

7. 11.
sobota

8. 11.
neděle

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

Slavnost všech svatých
8.00 Za Marii Smejkalovou, manžela, dceru a
vnučku
9.30 Za živé i zemřelé z rodu Dostálových a
Dočekalových (ONLINE)
… Stříbrné Hory
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
… Za Jaromíra a Annu Rezničenkovy, Ludmilu
Rezničenkovu a celou rodinu
18.00 Za duše v očistci (ONLINE)
…

Za Simonu Přibylovou a všechny zemřelé
kamarády
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
… Za Jaroslavu Šrámkovou a duše v očistci
18.00 Nové Dvory
…

Za duchovní povolání

… Za nemocné
19.30 Adorace (ONLINE)
… Za farnost (s nedělní platností)
32. neděle v mezidobí
8.00 Za Miloslava a Věru Bukovskou, syna
Miloslava, rodiče a sourozence, Helenku,
Elišku, celý rod a duše v očistci
9.30 Za rodinu Štefáčkovu, Elfmarkovu, Mášovu a
duše v očistci (ONLINE)
P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
V neděli:
V 9.30 bohoslužba ONLINE – Studio Baptista. Odkaz na
webových stránkách a FB. V pondělí ze záznamu na kabelové
TV v 18.00. Do odvolání 10.30 - 11.30 můžete na procházce
jednotlivě přijmout sv. přijímání a vnějším vchodem v sakristii
svátost smíření. V kostele se prosím nezdržujte. Jen 2 osoby.
V pondělí:
Při památce zemřelých bude na Youtube v 18.00 ONLINE
přenášená mše sv. za všechny věrné zemřelé a předtočená
pobožnost na hřbitově jen s účastí kněze a přisluhujících. Na
kabelové TV v úterý v 18.00. Výjimečně bude kostel v pondělí
otevřený od 15. 30 do 17.30. V sakristii budu zpovídat.
Od pondělí do pátku:
Kostel bude od 16.30 do 17.30 otevřený k individuální modlitbě
a přijetí Eucharistie. V sakristii vchodem zvenčí budu
přítomen ke sv. smíření. Jinak individuálně po telefonické
domluvě na faře. Přijetí svátostí lze domluvit v případě potřeby
individuálně s knězem i jako návštěvu u vás doma.
V sobotu:
Od 19.30 bude do odvolání pravidelně přenášena adorace
ONLINE na YouTube – studio Baptista.
Bohoslužby v týdnu budou na vaše úmysly slouženy bez účasti lidu
v neurčený čas. V neděli dle rozpisu.
Pokusíme se vám distribuovat Římsu, případně se ozvěte na
kontakty redakční rady. Odpustky a možnost jejich získávání jsou
popsány v Římse, na nástěnce a na webových stránkách jako i na
FB. Obvyklých osm dní získávání odpustků lze rozložit libovolně na
celý listopad.
Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti i
příspěvky do sbírek. Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.

