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 Blaţke: 736 510 847

Pořad bohoslužeb a ohlášky v týdnu od 30.3. 2014
Kuchařovice
30.3.
4. neděle postní

31.3. pondělí

Přímětice

8:00 za rodiče Lucovy, sestru a bratra
9:30 za rodiče Šalamonovy a celou † rodinu

Citonice

11:00 P. Svák:

Mramotice

11:00 za farníky

Přímětice

18:00 za Františka Chvátala, manţelku, 2 rodiče a Boţí ochranu pro
celou rodinu

1.4. úterý
2.4. středa

Lesná
Mramotice

3.4. čtvrtek
4.4. pátek

17:00
18:00 za Antonína a Annu Štulovy, ţivou i † rodinu a d. v o.

Kuchařovice 18:00 Na dobrý úmysl
Citonice
Přímětice

16:30 za Josefa Muchy, rodiče, sourozence a celou rodinu
18:00 za rodinu Novákovu, Březinovu, Helmanovu a Boţí ochranu
pro celou rodinu

5.4. sobota
Kuchařovice 8:00 za manţela Jana, rodiče Pokornovy a Klempovy
6.4.
4. neděle postní

Přímětice

9:30 za Antonína Hanzálka, rodiče a Boţí ochranu pro ţivou rodinu

Citonice

11:00 za farníky

Mramotice

11:00 jáhen Daniel: bohoslužba slova

Děkujeme všem, kteří se během týdne podíleli na omítání štítu fary, je hotovo kus práce.
Ve čtvrtek 3.4. se v Příměticích od 18:00-19:00 koná tichá adorace.
V pátek 4.4. se opět uskuteční pěší postní pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn Ţelezný
poutník. Kdo máte zájem, přihlaste se v zákristii.
V sobotu 5.4. zahraje divadelní společenství Křemílek pohádku Popelka. V 18 hod. v kulturním
domě v Banticích. Vstupné dobrovolné. Protoţe je zároveň první sobotou v měsíci, koná se v Hl.
Maršůvkách měsíční pouť. Začátek je v 18 hod., protoţe uţ máme letní čas.
Pořád ještě můţete přispět do soutěţe o nejlépe opravenou památku. Letáčky jsou vzadu.
Kříţové cesty v postní době jako obvykle: před mší a v neděli ve 14 hod.
Dnešní neděli je sbírka na opravy ve farnosti, v Příměticích fasáda na štítu fary a repase varhan.
Otec biskup Vojtěch zve mládeţ na Diecézní setkání mládeţe v sobotu 12. 4. 2014 v Brně v
katedrále od 8:30 hodin.Můţete nově vyuţít rezervaci na dopolední skupinky na stránkách
<http://brno.signaly.cz>. čeká vás skvělá atmosféra, setkání s Kristem, osobnější setkání s
otcem biskupem, dopolední skupinky.
V neděli 6.4. na výroční den smrti sv. Metoděje se koná na faře u sv. Mikuláše přednáška
Ondřeje Lazárka Svatí Sedmipočetníci – o památce ţáků sv. Cyrila a Metoděje.

