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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
9. 1.
sobota

10. 1.
neděle

11. 1.
pondělí

12. 1.
úterý

13. 1.
středa

18.00

Za farnost (s nedělní platností)

Svátek Křtu Páně
8.00 Za rodiče Kamarádovy, švagra, syna Františka
a rodiče Wasserbauerovy
9.30 Za Milušku Urbanovou, manžela a oboje rodiče
(ONLINE)
7.30 Za nemocné
18.00 Za Pavla Smažila a rodinu Smažilovu
7.30 Za zemřelé duchovní správce naší farnosti
18.00 Olešenka v Přibyslavi

14. 1. 18.00 Za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
čtvrtek
Karlovu
15. 1. 18.00 Za Marii a Karla Peřinovy a snachu Boženu a
pátek
Bohuslava Solničku (4)
16. 1. 17.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
sobota
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
2. neděle v mezidobí
8.00 Za farnost
17. 1. 9.30 Za rodiče Prokešovy, živé i zemřelé z toho rodu
neděle
(ONLINE)
11.00 Stříbrné Hory

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky

 Dnes 10.30-11.30 v kostele možnost přijmout sv. přijímání,
případně ve zpovědnici sv. smíření. Dnešní bohoslužba na KTV
bude přenášena v pondělí v 18.00.
 Na příští pátek, sobotu a neděli se prosím zapisujte na archy
vzadu v kostele (30 míst). Archy budou k dispozici vždy v sobotu
od 17.30 a potom před a po bohoslužbách.
 V sobotu bude v 19.30 adorace přenášena online.
 Tento týden budu obcházet seniory a nemocné v úterý
odpoledne v Dobré a v pátek další v DPS.
 V případě potřeby se nebojte volat, telefonní číslo na ohláškách.
 Informace o sběrných místech tříkrálové sbírky na nástěnce.

Poděkování
Bohu díky za Vánoce, které jsme mohli prožít tak, jak jsme je
prožili. Zkusme to přijmout jako dar, i když se to tak vždy
nemuselo jevit. Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve
farnosti a příspěvky do sbírek. Vánoční hotovostní sbírky byly
21 375.- Kč. Celkem za měsíc prosinec přibylo na kmenovém
účtu díky vašim darům 250 tis. Kč. Na sbírkovém pak 150 tis.
Kč. Bůh Vám oplať.

