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32. neděle v mezidobí | 8. 11. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
7. 11.
sobota

8. 11.
neděle

9. 11.
pondělí

19.30
…

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 farnost (ONLINE)

x

10. 11.
úterý

11. 11.
středa

x
x
18.00

12. 11.
čtvrtek

x

13. 11.
pátek

14. 11.
sobota

15. 11.
neděle

Adorace (ONLINE)
Za rodinu Štefáčkovu, Elfmarkovu, Mášovu
a duše v očistci (s nedělní platností)

x
x
17.00
x
9.30
11.00

Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Na poděkování za životní jubileum P. Dmytra
s prosbou o Boží požehnání
Památka sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře
Památka sv. Martina, biskupa
Za živé i zemřelé rodiny Karlovy
Olešenka
Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka
Na poděkování za dar života a všechny Boží
milosti
Památka sv. Anežky České, panny
Za rodiče Flesarovy, 3 syny a dceru Růženu
Za Marii a Františka Rutovy, živé i zemřelé
z toho rodu a duše v očistci
Žižkovo Pole
33. neděle v mezidobí
Za živé i zemřelé rodiny Hrubých a Zrnových
Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a Josefa
a Růženu Tománkovy (ONLINE)
Stříbrné Hory
P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
Neděle
9.30 bohoslužba ONLINE (Studio Baptista). Odkaz na webových
stránkách a FB. Pokud by došlo k výpadku přenosu, jak se
minule stalo, bude celá bohoslužba na Youtube ze záznamu
ještě ten samý den večer. V pondělí pak 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.
Pondělí – pátek
Přijetí Eucharistie:
Od pondělí do pátku bude kostel od 16.30 do 17.30 otevřený
k individuální modlitbě a přijetí Eucharistie.
Svátost smíření:
Od úterý do pátku 16. 30 – 17. 30 budu v sakristii vchodem
zvenčí přítomen ke sv. smíření. Jinak individuálně po
telefonické domluvě na faře. Přijetí svátostí lze domluvit případně
individuálně s knězem i jako návštěvu u vás doma.
Sobota
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.
Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti i
příspěvky do sbírek. Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.

