Římskokatolická farnost Přibyslav

4. neděle velikonoční | 25. 4. 2021
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
24. 4.

18.30

Za farnost (s nedělní platností)

25. 4.

4. neděle velikonoční
8.00 Za Josefa Henzla, Růženu Staňkovou, rodiče a za
živé i zemřelé z toho rodu
9.30 Za rodinu Kamarádovu, Holasovu a syna
Vítězslava, za Františka Kamaráda, Václava
Nejedlého a Františka Janečka (ONLINE)

26. 4.

7.30 Za rodinu Němcovu, živé i zemřelé z toho rodu

27. 4. 18.30 Za Václava Řezníčka, bratra Františka, rodiče,
všechny živé i zemřelé z toho rodu a Františka Píbila
7.30 Za Jaroslava Jakšla, manželku a živé i zemřelé
z toho rodu
18.30 Olešenka
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky
církve, patronky Evropy
29. 4.
18.30 Za Václava Henzla, rodiče a sourozence a za duše
v očistci
28. 4.

30. 4. 18.30 Za Ludmilu a Jana Kunstarovy a živé i zemřelé
z toho rodu
1. 5.

2. 5.

7.30 Za Jiřího Musila a živé i zemřelé z toho rodu
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.30 Za farnost
5. neděle velikonoční
8.00 Za rodiče Svobodovy a syny Jaroslava a Miloslava
a ten rod
9.30 Za Lukáše Lehrla (ONLINE)
11.00 Stříbrné Hory
P. Pavel Sandtner 605 727 555
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Ohlášky
 Dnes 10.30-11.30 bude sv. přijímání podávat kněz.
 V pátek v 15.00 v kostele Korunka k Božímu Milosrdenství.
Od 17.30 adorace a možnost sv. smíření. V 19.30 páteční slovo
(ONLINE).
 V sobotu v 15.00 bude pokřtěn Kryštof Vojtěch Jajtner. V 19.30
nebude adorace. Adorace budou vždy v pátek hodinu přede mší
svatou. V sobotu nepravidelně podle ohlášek. Příští neděli
podrobnosti v Římse.
 Příští neděli při druhé mši svaté bude dětské kázání, pozvu děti
ze čtvrté třídy. V 11.30 bude pokřtěna Tereza Hrubá.
 Májové pobožnosti budou vždy od 18.00 do 18.30. Povedou je
pětkrát týdně rodiny, ženy, mládež a děti. Dvakrát týdně akolyta
nebo kněz. Výjimky vyhrazeny.
 Změny v pořadu bohoslužeb. Od 5. 6. budou mše v sobotu
večer zrušeny. Vrátíme se k sobotním ranním bohoslužbám.
Přidržíme se ovšem času 7. 30 jako ve všední dny. V neděli se
obnoví večerní mše svatá v obvyklém čase. Mše v ŽP a ve SH
jako dosud. Výjimky vyhrazeny.
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.
dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky
se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného
opatření, což znamená za podmínek, že každý účastník bude
mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo
nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních rostorech rozestupy
2 metry - s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před
vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla
stanovena žádná další omezení.

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

