4. neděle postní
31. 3. 2019
Pořad bohoslužeb
5. neděle postní
P. Sandtner 8.00 Za Miroslava Bukovského, Věru Bukovskou,
Helenku a Elišku
P. Sandtner 9.30 Za Zdeňka, Miroslava a Evu Hrubých, manželé
Zrnovy a rodiče
P. Sandtner 18.30 Za farnost

P. Sandtner

P. Černý

Pondělí po 5. neděli postní
7.30 Za rod Pospíchalů a Kubátů

18.30

P. Černý 7.30
P. Sandtner 18.30
P. Sandtner

14.00
18.30

P. Sandtner 18.30
P. Sandtner

7.00

P. Sandtner

8.00

P. Černý

9.30

P. Sandtner 18.30

Úterý po 5. neděli postní
Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa, Miloslava
Zvolánka a duše v očistci
Středa po 5. neděli postní
Za rodiče Svobodovy a syny Jaroslava a Miloslava
Olešenka
Čtvrtek po 5. neděli postní
Pohřeb paní Františky Pohlové
Za Jana a Marii Musilovy, rodiče a duše v očistci
Pátek po 5. neděli postní
Za Jaroslava Prokeše, ten rod a Strnadovy
Sobota po 5. neděli postní
Za Pavla Linku, živé i zemřelé z rodu Táčikových
a Fráňových
Květná neděle
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obojí strany
a duše v očistci
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Za farnost

4. neděle postní
31. 3. 2019
Ohlášky
Dnes káva a čaj na faře; v 15. 00 bude pokřtěn Kryštof Václav František
Kasal; V 17. 45 křížová cesta pokání za oběti zneužívání, 19.15 požehnání.
4. dubna 2019 uplyne sto let od smrti svatého Františka Marto,
jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. Vybrala si tyto
děti pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, aby neustálou
modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe
a především za ostatní hříšníky. Pod ochranou svatého Františka Marto
a jeho rodné sestry svaté Hyacinty, tímto vyhlašuji v Královéhradecké diecézi
týden pokání za hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají
a těžce pošlapávají. Připojíme se křížovou cestou tuto a příští neděli.
Růžencem v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli, i postem, chcete-li se připojit
třeba v pondělí, středu a pátek.
Ve čtvrtek v 19.30 biblická hodina na faře.
V pátek 12. 00 příprava dětí na 1. s. p.; 15.00 modlitba Korunky; 15. 30
nebude scholička; v 17.45 křížová cesta mládeže (M. Blažíčková), možnost
svátosti smíření; 19.30 modlitby matek na faře.
V sobotu 13.30-15.30 Svátost smíření pro farnost. Prosím nechoďte na
poslední chvíli, aby mi kněží neujeli. Autobus s mládeží do HK odjíždí v 7.00
z autobusového nádraží v Přibyslavi. Dobrovolný příspěvek na dotovanou
cestu je 100.- Kč. Návrat kolem 19. 00.
Příští neděle je pašijová, prosím zapište se na služby v sakristii.
Nezapomeňte na kočičky, nějaké budou i v kostele. V 7.30 kající Růženec,
v 9.00 jej povede mládež. V 17.45 křížová cesta ministrantů; 19.15
požehnání. Proběhne sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
V sakristii Velikonoční misálky pro děti.
Zájemci o setkání mládeže v HK zapisujte se
prosím v sakristii.
Prosíme maminky či manželky o vyprání
oblečení ministrantů.

Poděkování
Děkuji za vaše modlitby, oběti, služby farnosti,
dary do sbírky běžné i veřejné, úklid fary a kostela.
Bůh Vám oplať.

