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 22.3. 2015

22.3.
5. neděle postní

23.3. pondělí
24.3. úterý
25.3. středa

Slavnost Zvěstování
Páně

26.3. čtvrtek
27.3. pátek

Kuchařovice 8:00 za farníky; za rodiče Fouskovy a přízeň
Přímětice 9:30 za rodiče Kochovy, živou i † rodinu a Boží ochranu;

za Aloisii Minaříkovu, manžela, bratra a rodiče
manžele Sojovy a 2 rodiče; za Josefa Růžičku, manželku, 2
Citonice 11:00 zasyny
a dceru
Mramotice 11:00 jáhen Daniel: bohoslužba slova

Přímětice

17:00 za Jakuba Klempu, manželku, děti a živou i † rodinu

Mramotice 17:00
Přímětice 18:00 za Jaroslava Valendu a sourozence Vejlupkovy
Kuchařovice 17:00 za manžela a 2 rodiče
Citonice 16:30
Přímětice 18:00 za Marii Smolovu a rodiče; za Josefa Slonka a rodiče

28.3. sobota

29.3.
Květná neděle

Kuchařovice 8:00 za manžele, rodiče a přízeň
Přímětice 9:30 za rodiče Šalomonovy a celou † rodinu; za Marii a Františka
Roupcovy, živou i † rodinu a d. v o.

Citonice

11:00

Mramotice 11:00 jáhen Lubomír: bohoslužba slova
Vyšlo nové číslo farního zpravodaje. Prosím ty, kdo pomáhají s roznášením, aby si jej
vyzvedli v zákristii.
Zítra 23.3. se po mši sv. na faře sejde farní rada.
V pátek bude mše svatá pro děti.
V sobotu 28.3. se v Brně uskuteční setkání mládeže s o. biskupem. Autobus odjíždí ze
Znojma od lázní v 6:45, z Přímětic pojede od hotelu „N“ v 6:55.
Ze soboty na neděli 28.3. se mění čas ze zimního na letní. Ve 2 hod. ráno budou 3 hod.,
budeme spát o hodinu méně. Proto se následující týden změní některé časy bohoslužeb.
O květné neděli se budou světit při mši svaté ratolesti a v 15 hod. bude křížová cesta na
Hradiště.
Příležitost ke svátosti smíření v Příměticích o květné neděli od 18 hod. a v pondělí 30.3. od
17 hod.
Křížové cesty ve všední den před mší svatou, v Příměticích v pátek, v neděli ve 14 hod.

