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 23.11. 2014

23.11.
Slavnost Ježíše
Krista Krále

Kuchařovice 8:00 za rodiče Volingerovy a Martina
9:30 za Andělu Plačkovu, manžela a Boží ochranu pro celou rodinu;
Přímětice
za Bohumila a Růženu Pavelkovy a Boží ochranu a požehnání pro
Citonice

celou rodinu
11:00 za farníky

Mramotice 11:00 bohoslužba slova: jáhen Daniel
24.11. pondělí

Památka sv. Ondřeje
Dung-Laca, kněze a
druhů, mučedníků

Přímětice

17:00 za rodiče Pokornovy a dceru

25.11. úterý
26.11. středa
27.11. čtvrtek
28.11. pátek

Lesná
Mramotice
Kuchařovice
Citonice
Přímětice

16:00
17:00
17:00
16:30
18:00 za Jana Podhrázského

29.11. sobota
30.11.
1. NEDĚLE
ADVENTNÍ

Kuchařovice 8:00 za farníky
Přímětice 9:30 za Františka Starého, 2 rodiče a Boží ochranu;
za Jana Nováka

Citonice

11:00

Mramotice 11:00 P. Váša: za Oldřicha Kotýnka, 2 rodiče a d. v o.
Kolpingova rodina Přímětice zve na adventní tvoření. V úterý 25.11. v 16 hod. na faře bude možnost
vyrobit si adventní věnce. Více na nástěnce.
V zákristii jsou k dispozici brožury „Průvodce adventem“. Cena 1 ks je 9 Kč.
Na příští 1. neděli adventní a také tu další budou v předsíni kostela, tak jako každý rok, umístěny
kasičky, do kterých můžete přispět na sbírku pro bezdomovce v azylovém domě. Za utržené peníze
jim pak nakoupíme a odevzdáme nějaké vhodné dárky.
V sobotu 29.11. se v louckém klášteře v 17 hod. koná 1. adventní koncert, po kterém bude zahájena
tradiční loucká výstava betlémů.
Na 1. adventní neděli se budou po mši světit adventní věnce.
Příští neděli v 16:30 bude zahájen Znojemský Advent na náměstí. V 17:30 budou v kostele sv.
Michala zpívané nešpory a v 18 hod. mše sv.
Kalendáře na příští rok jsou k dispozici v zákristii za 55 Kč.
Sestry sv. Hedviky pořádají silvestrovskou pouť do Medžugorje. Více na nástěnce.
V nejbližší době začne v naší farnosti příprava několika dospělých katechumenů na křest. Pokud víte
ještě o někom, kdo by rád přijal křest, pošlete ho na faru k domluvě, nebo zkontaktujte. Děkuji.

