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 12.4. 2015
12.4.
2. neděle
velikonoční
(Božího
milosrdenství)
13.4. pondělí

Kuchařovice 8:00 za manžela Jana, rodiče Klempovy a Pokornovy
Přímětice

9:30 za farníky

Citonice

11:00 za Josefa Pytlíka, syna a celou přízeň

Mramotice 11:00 P. Váša: za rodiče Veselovy a dceru Vlastu
Přímětice 18:00 za rodiče Balíkovy a Rosovy, živou i † rodinu, za dar zdraví a
Boží ochranu

14.4. úterý
15.4. středa
16.4. čtvrtek
17.4. pátek

Lesná
17:00
Mramotice 18:00
Kuchařovice 18:00
Citonice 16:30
Annu Chvátalovu, manžela, 2 rodiče a Boží ochranu pro
Přímětice 18:00 zacelou
rodinu

18.4. sobota
19.4.
3. neděle
velikonoční

Kuchařovice 8:00 za rodinu Svobodovu
Přímětice 9:30 za rodiče Kochovy a dceru; za Františka Starého a na
Citonice

poděkování za 85 let života a Boží požehnání
11:00 za Miloše Cahu a rodiče

Mramotice 11:00
Při sbírce na opravy ve farnosti se vybralo v Kuchařovicích 4886, v Příměticích 6373, v Mramoticích
3500 a v Citonicích 2560 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Všichni, kdo jste během postní doby spořili do Postních almužen, můžete je přinášet do kostela.
Budou odevzdány na charitě.
Dnes odpoledne se v KD Šumná koná Kulturní odpoledne. Čekají vás zdařilá vystoupení. Přijďte. Ve
Znojmě v kostele sv. Kříže v 15:30 bude velikonoční koncert několika skupin a sborů.
Večer se sejdeme k rozjímání Písma svatého. V 19 hod. na faře.
Stará omítka na faře v Příměticích je odstraněna. Teď by se hodil nějaký spolehlivý pomocník
k míchání malty, pokud se cítíte, nebo o někom víte, dejte vědět o. Petrovi. Děkujeme.
Mladí, kteří pořádali farní ples oznamují, že výtěžek 16 000 Kč darují na opravy varhan. Děkujeme.
Otec Jindřich v rámci roku zasvěceného života nabízí třídenní pobyt v trapistických klášterech. S muži
jede od 30.4. do 2.5. do kláštera trapistů v Novém dvoře a s ženami od 7. do 9. 5. do kláštera trapistek
v Políčanech. Jede se ve čtvrtek ráno a vrací se v sobotu večer. V pátek je svátek a na čtvrtek je třeba
vzít si dovolenou. V dodávce je ještě jedno volné místo pro ženy a pět volných míst pro muže.

