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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)

1. neděle adventní
Za rodiče Sedlákovy, tři syny, snachu Danu
a duše v očistci
Za Emilii Mokrou, snachu, Janáčkovy a rod
Lemperů (ONLINE)
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Za živé i zemřelé Niedermertlovy

18.00 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
7.30 Za Jiřinu Musilovou, živé i zemřelé z toho rodu
18.00 Nové Dvory
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
18.00 Za duchovní povolání
18.00 Za Jana Kasala, manželku a rodiče
7.30 Za farnost
16.00 Mikulášská mše sv. – za děti a mládež
(ONLINE)
2. neděle adventní
8.00 Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a
snachu Růženu
9.30 Za Josefa a Jana Dvořákovy a celý rod
(ONLINE)
11.00 Stříbrné Hory

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
NEDĚLE
• 9.30 bohoslužba ONLINE. Na KTV v pondělí v 18.00. Od 10.30 do
11.30 v kostele sv. přijímání a v sakristii sv. smíření.
• V 11.30 budou pokřtěny Adéla Ležáková a Jaroslava Anna
Mahelová. V 15.00 Nela Pospíchalová a Liliana Poláková. Pokud byste
chtěli požehnat adventní věnec, můžete jej přinést odpoledne po
křtinách v 15.30.
• V kostele a na webu je k dispozici Římsa, kterou se vám
pokusíme distribuovat. V kostele a na webu je k také k dispozici
adventní snažení pro děti i pro ně připravená adventní pohádka. Prvňáci
a třeťáci ji dostanou ve škole.
PONDĚLÍ – ČTVRTEK
• Možnost svátostí smíření 1/2 hodiny před mší sv. a účast na
bohoslužbě - limit 20 (30) lidí. Podle stupně PES.
PÁTEK
• adorace hodinu přede mší svatou i svátost smíření, podávání
Eucharistie.
• Úmysly bohoslužeb na rok 2021 si můžete zadávat v následujícím
týdnu tímto způsobem. Pondělí - pátek 16.00 - 17.00 hodin telefonicky
na čísle 773 551 771 nebo na email: zdenek.matejka@seznam.cz
PÁTEK – SOBOTA - NEDĚLE
Od pátku do neděle je účast na bohoslužbě na vyzvání, můžete mi
zavolat. Kdo není domluven, ať prosím nechodí!
• Na mikulášskou bohoslužbu v sobotu přijdou jen děti, které byly
dopředu osloveny - z prvních tříd náboženství. Bohoslužba bude
přenášena na Youtube. V 19.30 vysíláme adoraci ONLINE na YouTube
(Studio Baptista). Do 20 (30) lidí je účast povolená živě.
• Biskupové vyhlásili půst na první tři adventní středy.
Podrobnosti v Římse. Také informace k zásvětné modlitbě k dítěti Ježíši
a korunovaci sochy Jezulátka v našem kostele.

Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti i příspěvky do
sbírek. Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.

