Římskokatolická farnost Přibyslav

5. neděle v mezidobí | 7. 2. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
6. 2.
sobota

7. 2.
neděle

8. 2.
pondělí

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
7.30 Za Vladimíra a Emilii Polákovy a celou rodinu Polákovu, Votoupalovu,
Neubauerovu, Tonarovu a Miroslava Chalupu
17.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.00 Za Janu Černou, rodiče Zvolánkovy a za duše v očistci (s nedělní platností)

5. neděle v mezidobí
8.00 Za Zdeňka Dvořáka a rodiče z obojí strany
9.30 Za rodinu Mokrých a Roseckých (ONLINE)
11.00 Stříbrné Hory
7.30 Za Miloslava a Bělu Bukovských, Elišku
Bukovskou a Helenu Trníkovou

9. 2.

18.00 Na poděkování za dar dětí s prosbou o jejich
ochranu do dalších let
Památka sv. Scholastiky, panny
10. 2. 7.30 Za Marii a Jaroslava Blažkovy, Boženu
středa
Pavlíčkovou a celý rod
18.00 Olešenka
Panna Maria Lurdská
11. 2.
čtvrtek
18.00 Za živé i zemřelé kněze naší farnosti
12. 2.
pátek
18.00 Za Vladimíra Omese a celou rodinu
úterý

13. 2. 18.00 Za Albína a Marii Jajtnerovy a za živé i zemřelé
sobota
toho rodu (s nedělní platností)
6. neděle v mezidobí
14. 2. 8.00 Za zemřelé Františky
neděle
9.30 Za farnost (ONLINE)
P. Pavel Sandtner 605 727 555
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5. neděle v mezidobí | 7. 2. 2021
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 bude vysílána zítra v 18.00.
 Ve středu odpoledne navštívím nemocné a seniory v Dobré.
 V pátek dopoledne navštívím část seniorů a nemocných V DPS;
v 15.00 Korunka k Božímu milosrdenství. Od 17.00 možnost
svátosti smíření a adorace. Od 19.30 páteční slovo (ONLINE).
 V sobotu v 19.30-20.30 adorace, první půlhodina přenášená
(ONLINE).
 Příští neděli bude bohoslužba v 9.30 s dětským kázáním.
Pozváni jsou děti z 5. a 6. třídy.
 Na příští pátek, sobotu a neděli se prosím zapisujte na archy
vzadu v kostele (30 míst).
 U vchodu je bezdotyková kropenka se svěcenou vodou,
vyzkoušejte ji.
 V pátek 12. února zvou v rámci Národního týdne manželství od
19:30 hod. svojanovský farář Stanislav Tomšíček a manželé
Blažkovi na videkonferenci s přednáškou a diskuzí SVATÝ
JOSEF, OCHRÁNCE MANŽELSTVÍ A RODINY. Další informace
a odkaz na připojení bude na webových stránkách farnosti
Svojanov: https://farnost-svojanov3.webnode.cz/
 Svíčky požehnané na Hromnice jsou vzadu v kostele za 40 Kč.
 V případě potřeby se nebojte volat, telefonní číslo na ohláškách.

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

