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 29.3. 2015

29.3.
Květná neděle

30.3. pondělí

Kuchařovice 8:00 za manžele, rodiče a přízeň
Přímětice 9:30 za rodiče Šalomonovy a celou † rodinu;
Citonice

za Marii a Františka Roupcovy, živou i † rodinu a d. v o.
11:00 za farníky

Mramotice 11:00 P. Rob: za Mária Zeleného
Přímětice 18:00 za Františka Chvátala, manželku, 2 rodiče a Boží ochranu pro
celou rodinu

31.3. úterý
1.4. středa
2.4. čtvrtek
Zelený čtvrtek
3.4. pátek
Velký pátek
4.4. sobota
Bílá sobota

Lesná
Mramotice
Citonice
Přímětice
Kuchařovice
Přímětice
Citonice
Citonice
Přímětice
Kuchařovice

5.4.
Zmrtvýchvstání
Páně

Přímětice
Citonice

16:00
18:00
18:00
18:00
18:00 jáhen Türk
18:00
18:00
20:00
20:00
8:00 za farníky
9:30 za Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu;

za manžela, syna, 2 rodiče a živou rodinu
11:00 za Růženu Klempovu, bratra, rodiče a prarodiče

Mramotice 11:00 jáhen Lubomír: bohoslužba slova
Děkuji všem, kdo se podíleli na dovozu a stavění lešení v Příměticích a prosím o pomoc při opravě
fasády na faře. Teď je potřeba odstranit starou omítku. Kango máme.
Dnes v 15 hod. bude křížová cesta na Hradiště.
Příležitost ke svátosti smíření v Příměticích dnes od 18 hod. a v pondělí 30.3. od 17 hod. v Mramoticích
ve středu 1.4. od 17 hod. a po mši svaté.
Na Zelený čtvrtek 2.4. v 9:00 v Brně na Petrově mše svatá se svěcením olejů.
Zelený čtvrtek 2.4. během večerní mše svaté prosím muže, aby se aktivně zapojili do obřadu mytí
nohou. Po mši svaté bude kostel otevřen pro soukromou modlitbu do 21:00.
Velký pátek 3. 4. den přísného postu – půst od masa a půst újmy (18-60 let: 1x denně do sytosti)
Velký pátek 3.4. v 15:00 v Mramoticích a Kuchařovicích křížová cesta. V 21:00 bude křížová cesta
z Gránic na Hradiště (baterky s sebou).
Bílá sobota 4.4. od 9:00 bude otevřený kostel v Příměticích, prosím, zapište se v sakristii do seznamu na
adoraci. Večerní Velikonoční vigilie je nejdůležitější slavnost v roce; po mši svaté jste všichni zváni na
faru na občerstvení. Pokud někdo chcete donést něco k zakousnutí, uvítáme.
Příští neděli o slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude sbírka na opravy ve farnosti, při mši sv. bude žehnání
pokrmů.

