Římskokatolická farnost Přibyslav

2. neděle v mezidobí | 17. 1. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
16. 1.
sobota

17.00
18.00

Žižkovo Pole (s nedělní platností)
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
Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů
18. 1.
pondělí
7.30 Za rodiče, sourozence, manžela, děti, vnuky,
jejich rodiny a duše v očistci
19. 1.
úterý
18.00 Za Jana Čepla a sourozence
20. 1.

7.30
18.30 Dolní Jablonná
Památka sv. Anežky Římské,
panny a mučednice
21. 1.
čtvrtek
18.00 Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše
v očistci
středa

22. 1. 18.00 Za MuDr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a
pátek
duše v očistci
23. 1.
sobota
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
3. neděle v mezidobí
24. 1. 8.00 Za Marii Caklovou a rodiče
neděle
9.30 Za rodinu Sobotkovu (ONLINE)

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes 10.30-11.30 budu v kostele podávat sv. přijímání, svátost
smíření je možné přijímat v týdnu v časech před bohoslužbou
nebo se domluvit individuálně s knězem. 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). Druhá v neděli je obsazená, budou
zde děti z 2. třídy. Archy budou k dispozici vždy v sobotu od
17.30 a potom před a po bohoslužbách. Pokud přejdeme na
stupeň PES 4, budou archy s dalšími 30 místy přidány do
kostela ve čtvrtek v 17.30.
 V sobotu v 11.30 bude pokřtěna Zita Peřinová z Přibyslavi.
V neděli v 11.30 Rosálie Bártová z Olešenky.
 V sobotu bude v 19.30 adorace přenášena online.
 Vezměte si Římsu, je k dispozici.
 V případě potřeby se nebojte volat, telefonní číslo na ohláškách.
 Tříkrálová sbírka bude ukončena příští neděli 24.1. V Přibyslavi
okolních obcích, které přísluší k farnosti jsou rozmístěny
pokladničky na 14 místech, do kterých je možné ještě přispět.
Všem dárcům děkujeme.

Poděkování
Děkujeme za všechny vaše modlitby a služby ve farnosti i
příspěvky do sbírek. Bůh Vám oplať.

