Římskokatolická farnost Přibyslav

Svátek Svaté rodiny | 27. 12. 2020
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
26. 12.
sobota

27. 12.
neděle

28. 12.
pondělí

29. 12.
úterý

30. 12.
středa

18.00

2. svátek vánoční – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Za farnost

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
8.00 Za Jiřího Musila a živé i zemřelé z toho rodu
9.30 Za Jana a Ludmilu Málkovy (ONLINE)
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
7.30 Za Bohumilu Peprníčkovou, manžela, za živé i
zemřelé z toho rodu
18.00 Za Josefa Jeřábka, rodinu Jeřábkovu a Matouškovu
7.30 Za rodinu Kořínkovu, živé i zemřelé z toho rodu

31. 12. 16.00 Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží
čtvrtek
pomoc do nového roku 2021

2021
1. 1.
2021

8.00
9.30

pátek

11.00
18.00
2. 1.
2021
sobota

3. 1.
2021
neděle

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Za farnost
Za uzdravení nemocných, spásu zemřelých,
pomoc zdravotníkům a ukončení pandemie
(ONLINE)
Stříbrné Hory
Za osamocené, opuštěné, trpící a jinak potřebné

7.30 Za farnost
18.00 Za farnost
8.00 Za Dmytra Romanovského na poděkování za
službu v naší farnosti
9.30 Za Jaroslava a Miladu Švomovy, živé i zemřelé
z toho rodu (ONLINE)
11.00 Stříbrné Hory

Římskokatolická farnost Přibyslav

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
•

10.30-11.30 v kostele sv. přijímání a v sakristii sv. smíření. K dispozici
je betlémské světlo. Dnešní bohoslužba na KTV v pondělí v 18.00.

•

Na silvestra, slavnost Matky Boží a příští sobotu a neděli se
prosím zapisujte do archů v kostele – 30 míst. 1. ledna 10.30 –
11.30 se bude podávat sv. přijímání. Zkuste se v kostele vystřídat.
Někdo ať zvolí neděli, jiný svátek Matky Boží. Většina mší je volných,
intence je všeobecná nebo za farnost či na společný úmysl.

•

V sobotu bude v 19.30 adorace přenášena online.

•

Tříkrálová sbírka je organizátory připravena, zatím není jasné, jak
přesně proběhne, záleží na stupni PES. Veřejné koledování nejspíš
neproběhne.

•

Římsa vyjde až za 14 dní na leden i únor s bohatší fotogalerií.

•

Požehnané Vánoce! V kostele je k vyzvednutí obálka s přáním a
dopisem pro vás.

Poděkování
Děkuji za službu všem kdo vyzdobili kostel, připravili betlém, podíleli se
na ministrování, připravovali večeři pro osamocené na faře, za
kostelničení, zpěv, hraní, či jiné služby. Díky akolytům za donášení
svátostí nemocným. Za profesionální péči
o naše
Jezulátko a sponzorské dary. Vám všem za štědré dary
do sbírek a milé vánoční dárky, cukroví, pozvání i přání.
Za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti. Bůh vám
žehnej, ochraňuj vás a dej vám zdraví.

