Římskokatolická farnost Přibyslav

33. neděle v mezidobí | 5. 11. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
14. 11.
sobota

19.30
X
17.00

15. 11.
neděle

33. neděle v mezidobí
8.00 Za živé i zemřelé rodiny Hrubých a Zrnových
9.30 Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a Josefa
a Růženu Tománkovy (ONLINE)
11.00 Stříbrné Hory

16. 11.
pondělí

x

17. 11.
úterý

18. 11.
středa

19. 11.
čtvrtek

20. 11.
pátek

21. 11.

22. 11.

Adorace (ONLINE)
Za Marii a Františka Rutovy, živé i zemřelé z toho rodu a
duše v očistci (s nedělní platností)
Žižkovo Pole

x
x
x
x

Za Marii Ledvinkovou, rodiče a duše v očistci
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Za snachu Ivanu a duše v očistci
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
Za živé i zemřelé z rodiny Kubíčkovy
Za farnost
Za Janu a Karla Filipovy, jejich rodiče a
sourozence

Za rodiče Sejkorovy, Sobotkovy, jejich
sourozence a jejich rodiče a sourozence,
Lukáše a Mirka
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
x
Za Marii Dolákovou, manžela, dcery a duše
v očistci
Slavnost Ježíše Krista Krále
x
Za Josefa a Marii Bencovy a duše v očistci
9.30 Za rodiče Vackovi, dva syny, dceru, snachu, tři
zetě a rodiče Jonákovi a syna (ONLINE)
x

P. Pavel Sandtner 605 727 555

Římskokatolická farnost Přibyslav

33. neděle v mezidobí | 15. 11. 2020
Ohlášky
Neděle
Bohoslužba online, zpověď, Eucharistie:
V 9.30 vysíláme bohoslužbu ONLINE (YouTube - Studio
Baptista). Odkaz na webových stránkách a FB. V pondělí pak na
kabelové TV v 18.00. 10.30-11.30 můžete jednotlivě přijmout
sv. přijímání a vnějším vchodem v sakristii svátost smíření.
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
Adorace:
V sobotu od 19.30 vysíláme adoraci ONLINE na YouTube
(Studio Baptista). Můžeme se vzájemně propojit a myslet na
potřebné. Adorace bude více zaměřena na modlitbu než na
rozjímání jak posledně.
Prosím vás také o modlitbu za děti a mládež, kterým je studium
v této době hodně ztíženo. Pamatujme zvláště na děti, které
půjdou, dá-li Pán příští léto ke sv. přijímání.
Poděkování
Děkuji nejmenovanému kameramanovi a ostatním zúčastněným
za spolupráci na videopřenosech. Libore děkuji. Děkujeme za
všechny vaše modlitby a služby ve farnosti i příspěvky do sbírek.
Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.

