8:00
9:30
10. 4.
11:00
18:30

11. 4.

3. neděle velikonoční
Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci
Za Jana a Marii Pometlovy, dva syny, za Růženu
a Josefa Tománkovy a zemřelé z obou rodů
Stříbrné Hory
Za farnost

Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
7:30 Za Josefa Henzla a rodiče

12. 4. 18:30 Za Marii a Václava Pavlíčkovy, syna a dceru
13. 4.

7:30 Za Jana Tománka, ten rod a duše v očistci
18:30 Olešenka

14. 4. 18:30 Za rodiče Hradovy a dcery Jiřinu a Věru
15. 4. 18:30 Za rodiče Lehrovy, Němcovy, jejich rody a duše v očistci
16. 4.

7:00 Za farnost
8:00

9:30
17. 4. 11:00
11:00
18:30

4. neděle velikonoční
Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich syny
a duše v očistci
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za Václava Řezníčka, rodiče, za všechny živé
i zemřelé z toho rodu a za Františka Pibila

Dnes bude v 11:00 pokřtěn David Musil. V 15:00 odpolední litanie
s požehnáním.
V pondělí v 19:00 hodin bude na faře koncert na motivy vodních
vzruchů v nástrojovém podání violoncello, harmonium, roletofony
a elektrická kytara. Více informací na nástěnce a ve farním listě.
Příští neděli bude sbírka na bohoslovce. Ve 13:30 bude pokřtěna
Michaela Zadinová. V 15:00 bude litanická pobožnost s požehnáním.
V pátek v 15:00 Korunka k Božímu Milosrdenství a v 17:30 výstav NSO
s možností svátosti smíření.
Příští víkend bude v Želivi diecézní setkání ministrantů od 7. – 18. roku
věku. Zájemci se zapište nejpozději dnes v sakristii. Do Želivi přijedu za
ministranty v sobotu.
P. Filip Foltán zve na zájezd s nížkovskou farností po rakouských
klášterech, informace na nástěnce.
Je tam také plakát na letní dílny Ars poetika, které pořádáme s přáteli
u 13. rok. Týkají se literatury zejména poezie. Koho by to zajímalo, může se
informovat u mne.

Děkuji mužům za stavbu lešení pro
ohledání a případné sejmutí sochy Panny
Marie. Prosím o modlitbu, aby se toto
i jiná díla ve farnosti zdařila k větší Boží
slávě. Děkuji za vaši spolupráci, pomoc,
modlitby, oběti, dary do sbírky, úklid fary i
kostela. Bůh vám oplať.

