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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
2. 1.
sobota

3. 1.
neděle

4. 1.
pondělí

5. 1.
úterý

6. 1.
středa

7. 1.

18.00

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
Za farnost (s nedělní platností)

2. neděle po Narození Páně
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
7.30 Za Josefa Holcmana, rodiče, celý rod a duše v
očistci
18.00 Za všechny seniory a ohrožené osoby
vzhledem k nákaze virem, za jejich ochranu a
zdraví
Zjevení Páně
7.30 Za Jiřinu a Františka Musilovy a celý rod
18.00 Nové Dvory

čtvrtek

18.00 Za duchovní povolání

8. 1.

18.00 Za Ludmilu a Jana Kunstarovy a živé i zemřelé
z toho rodu

pátek

9. 1.

18.00 Za Milušku Urbanovou, manžela a oboje rodiče
(s nedělní platností)
Svátek Křtu Páně
8.00 Za rodiče Kamarádovy, švagra, syna Františka
10. 1.
a rodiče Wasserbauerovy
neděle
9.30 Za farnost (s kázáním pro děti ONLINE)
sobota

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes 10.30-11.30 v kostele sv. přijímání a v sakristii sv. smíření.
Dnešní bohoslužba na KTV v pondělí v 18.00.
 V úterý večer při vigilii Zjevení Páně požehnáme kadidlo, křídu a
vodu. Účast na zápis. K dispozici budou pak až do neděle.
 V pátek modlitba korunky. Od 17.00 do 17.50 možnost svátosti
smíření a adorace.
 V sobotu bude v 19.30 adorace přenášena online.
 Zapisujte se prosím na bohoslužby v úterý, pátek, sobotu a
neděli. V ostatní dny nepředpokládáme účast vyšší než 30 osob.
 Svátost smíření je možné přijmout jako obvykle půl hodiny přede
mší svatou, a to i když na bohoslužbě potom nebudete. Nebo po
domluvě individuálně na faře. Tak i případný rozhovor.
 V tomto týdnu navštívím v úterý dopoledne část nemocných
v DPS a v pátek ve městě. Vesnice budou následovat v dalších
týdnech. Případně zavolejte, kdyby někdo další potřeboval. I u
zapsaných v seznamu může dojít k různým nedorozuměním.
 Papež František potvrdil přípis Kongregace pro nauku víry o
očkování. Za předpokladu, že jiná vakcína není k dispozici a že
očkovaný tím nevyjadřuje souhlasný postoj k nedovolené
manipulaci s lidským plodem, je morálně přípustné nechat se
proti novému koronaviru očkovat i vakcínou, při jejímž vývoji
byly využity embryonální buněčné kultury, izolované v min. stol.
 Tříkrálová sbírka trvá od 1. do 24. ledna. V ohlášeném termínu
9. ledna se neuskuteční. Způsob uskutečnění sbírky bude
zveřejňen v místních médiích pravděpodobně po 10. lednu,
vzhledem ke stupni PES.
 Veřejná sbírka koncem roku skončila. Už peníze neposílejte,
museli bychom je vracet. S výsledky budete obeznámeni.
Poděkování
Děkujeme všechny vaše za modlitby a práce ve farnosti.
Děkujeme za vaše příspěvky do sbírek. Vše dobré do nového
roku. Pán Bůh oplať.

