1. 4.

8.00
9.30
11.00
18.30

2. 4.

3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.

8. 4.

8.00
9.30
11.00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
z obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Pondělí velikonočního oktávu
Za Františka Bořila, rodiče a celý rod
Žižkovo Pole

18.30

Za rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava

7.30
18.30

Za zdraví a duchovní posilu o. Pavla
Nové Dvory

18.30

Za nová i stávající duchovní povolání

18.30

Za Jaroslava Prokeše

18.30

Za Františka a Ludmilu Pometlovy
2. neděle velikonoční (neděle Božího Milosrdenství)
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obou stran
a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost

8.00
9.30
11.00
18.30

○

Dnes ve 13 hodin bude pokřtěna Natálie Anežka Březinová.

○ V pátek kněz navštíví nemocné. V 15 hodin bude modlitba Korunky
v kostele. Od 15.30 bude páteční setkání scholičky na faře. V 17.30
adorace s možností svátosti smíření.
Příští pátek nebude příprava dětí na první svaté přijímání a následující
pátek 13. 4. proběhne informační schůzka pro rodiče prvokomunikantů
po večerní mši sv. na faře.
○ Příští sobotu ve 12 hodin uzavřou sňatek Martina Sobotková z České
Jablonné a Pavel Sláma z Poděšína a v 15 hodin bude pokřtěn Jiří Hynek
Pešek.
○ Příští neděli po skončení první mše svaté bude opět vystavena
Nejsvětější svátost oltářní a budeme se modlit modlitbu růžence za zdraví
otce Pavla. Nedělní odpolední požehnání nebude a místo něj bude
požehnání mezi první a druhou nedělní mší svatou. Prosíme o ztišení při
příchodu a odchodu z kostela během výstavu Nejsvětější svátosti oltářní.
Výstav NSO, modlitba růžence a požehnání bude v tuto dobu do odvolání.
○ Při odchodu si můžete vzít dubnovou Římsu, případě dětskou přílohu,
která je na stolku u zadního vchodu.
○ Příští neděli 15. 4. od 15 hodin začne velikonoční koncert – bližší
informace najdete během týdne na nástěnce.

○ Děkujeme všem, kdo se podíleli na velikonočních obřadech, za
přípravu velikonočního beránka na faře a za dary na květinovou
výzdobu. Děkujeme za vaše modlitby, oběti, služby, příspěvky do sbírek,
úklid kostela a fary. Všem dárcům Bůh oplať.

