Římskokatolická farnost Přímětice, Prokopa Diviše 12/18, Znojmo 669 04
Římskokatolická farnost Citonice, Citonice 1, 671 01
www.farnostprimetice.cz
P. Pavel Sobotka, farář a exc. administrátor, tel.: 731 402 650, P. Petr Václavek, vikář:
731 402 613, P. Jindřich Čoupek: 731 402 652; jáhen Daniel Blažke: 736 510 847

Pořad bohoslužeb a ohlášky v týdnu od 16.3. 2014
Kuchařovice
16.3.
2. neděle postní

17.3. pondělí

Přímětice
Citonice

8:00 za farníky
9:30 a rodiče Kochovy, dceru, † přízeň a Boží ochranu; za Aloisii
Minaříkovu, manžela, bratra a rodiče

11:00 za Anežku a Aloise Svobodovy, dceru, rodiče a sourozence

Mramotice

11:00 P. Váša: za Františka Valu a 2 rodiče

Přímětice

17:00 P. Sobotka:

Mramotice

17:00 na poděkování za zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny

Přímětice

18:00 za Josefu Novákovu, manžela a děti. Za Josefa Kubáka, celou

18.3. úterý
19.3. středa
Slavnost sv. Josefa,
snoubence Panny
Marie

20.3. čtvrtek
21.3. pátek

zemře. Rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu

Kuchařovice 17:00
Citonice
Přímětice

16:30 za Josefa Růžičku, 2 syny, dceru a celou přízeň
18:00 za Marii Smolovu a rodiče; za Anežku Novákovu, živou i
zemřelou rodinu

22.3. sobota
Kuchařovice 8:00
23.3.
3. neděle postní

Přímětice

9:30 za farníky

Citonice

11:00 za manžele Sojovy a 2 rodiče

Mramotice

11:00 P. Svák:

Děkujeme všem, kteří včera pomohli se stavbou lešení na faře. A zároveň prosíme, kdo můžete,
především muži, abyste přicházeli kdykoli se vám to hodí, oklepávat omítku. Zednické kladívko si prosím
vezměte sebou. Pro ženy máme taky práci, je třeba upravit zahrádku a pohrabat trávu před farou. Opět,
jak se vám to bude hodit a nářadí s sebou.
Jednodenní duchovní obnovy na faře u sv. Mikuláše o sobotách: 22.3. pro muže (P. Vladimír Záleský) a
29.3. pro ženy (P. Josef Novotný), více na nástěnce.
Ve čtvrtek 20.3. se v Příměticích od 18:00-19:00 koná tichá adorace.
V pátek 4.5., týden před květnou nedělí se opět uskuteční pěší postní pouť ze Svatého Kopečka na Svatý
Hostýn Železný poutník. Podrobnosti na nástěnce.
Jihomoravský kraj vypsal opět soutěž o nejlépe opravenou památku. Za naše farnosti soutěží kostel ve
Valtrovicích. Podpořit jej můžeme pomocí SMS. Letáčky jsou vzadu v kostele.
Křížové cesty v postní době jako obvykle: před mší a v neděli ve 14 hod.
V Kuchařovicích nebude v pondělí náboženství, v Mramoticích příští neděli sbírka na květiny.

