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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
23. 1.
sobota

24. 1.
neděle

18.00

8.00
9.30

25. 1.
pondělí

7.30

26. 1. 18.00
úterý

Za farnost (s nedělní platností)

3. neděle v mezidobí
Za Marii Caklovou a rodiče
Za rodinu Sobotkovu (ONLINE)
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Na dobrý úmysl
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Za zemřelého Davida Stypku a pozůstalou
rodinu

27. 1.

7.30
18.00 Česká Jablonná
Památka sv. Tomáše Akvinského,
28. 1.
kněze a učitele církve
čtvrtek
18.00 Za zemřelou Marii Ledvinkovou
Za studenty, děti i mládež s prosbou o sílu,
29. 1.
pátek
18.00 moudrost a trpělivost v složité době
30. 1.
sobota
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
4. neděle v mezidobí
8.00 Za Jiřího Musila, syna Jiřího a za všechny živé
31. 1.
i zemřelé z toho rodu
neděle
9.30 Za rodiče Bořilovy a Lehrlovy, jejich děti a
vnuka Lukáše (ONLINE)
středa

P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 10.30-11.30 budu v kostele podávat sv. přijímání, svátost smíření
v týdnu před bohoslužbou nebo dle domluvy s knězem.
Bohoslužba na KTV z minulé neděle z technických důvodů
nebyla. Snad bude ale zítra v 18.00. Město naplánovalo inovaci
systému.
 V úterý odpoledne navštívím nemocné v Žižkově Poli.
 Každý pátek budeme nově na YouTube vysílat krátké páteční
slovo spojené s aktuálním tématem, místem nebo krajinou a
modlitbou. Čas trvání bude kolem 10 minut. Vysílat se bude
snad pravidelně od 19.30 hodin. Odkazy na farním webu a FB.
Páteční slovo tam bude uloženo i déle. Můžete se tedy podívat i
na to z minulého pátku 22. 1.
 V sobotu bude v 19.30 adorace přenášena online.
 Na příští pátek, sobotu a neděli se prosím zapisujte na archy
vzadu v kostele (30 míst). V pátek bude mše svatá za studenty,
děti i mládež. Archy budou k dispozici vždy v sobotu od 17.30 a
potom před a po bohoslužbách.
 Od 1. 1. 2021 do 31. 7. 2028 mě pan biskup jmenoval děkanemfarářem Římskokatolické farnosti Přibyslav. To mě těší, že tu
s vámi, dá-li Pán, budu moci ještě pobýt. Tak se za mě prosím
modlete, abych měl pořád co rozdávat, moc vás netrápil a zůstal
věrný Kristu. Ustanovení děkanem má spíše povahu čestného
titulu. Nic dalšího z toho neplyne.
 V případě potřeby se nebojte volat, telefonní číslo na ohláškách.
 Tříkrálová sbírka končí dnešním dnem, všem dárcům i
organizátorům děkujeme.

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

