8.00
19. 3.

9.30
11.00
11.00
18.00

20. 3.

8.00
18.00
21. 3. 18.00
7.30
22. 3.
18.30
23. 3. 18.00
24. 3. 18.00
25. 3.

8.00
8.00
9.30

26. 3.

11.00
18.00

3. neděle postní
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava
a snachu Růženu
Za Josefa a Růženu Zychovy
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Slavnost sv. Josefa
Za Josefy z rodů Doležalů a Sedláků
Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a za P. Jana Cimburka
Za rod Zábranů a duše v očistci
Za rodiče Sobotkovy, jejich rodiče, sourozence a za zetě
Josefa
Dolní Jablonná
Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Zadáků a Nováků
Za Annu, Františka a Josefa Vlčkovy
Slavnost Zvěstování Páně
Za Olgu Jansovou, Marii Balgovou a duše v očistci
4. neděle postní
Za Emílii Mokrou, snachu a rod Mokrých a Lemperů
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
z obou rodů a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost

Přechod na letní čas
25. 3.  26. 3. plus 1 hodina

Dnešní sbírka je věnována na plošné pojištění církevního majetku.
V 15:00 bude požehnání; v 17.15 křížová cesta s knězem za nenarozené
děti.
V pátek v 15:00 bude v kostele korunka k Božímu milosrdenství;
v 17.15 křížová cesta rodičů za děti. PO mši svaté se na faře sejde
pastorační a ekonomická rada farnosti.
V sobotu bude mše svatá v 8:00 hodin a v 10:00 v DPS. Bude je mít
otec Antonín. Já budu mít duchovní obnovu v Proseči.
Při příští radostné neděli budete moci po obou mších svatých
ochutnat misijní koláč! Bude nabídnut před kostelem za dobrovolný
příspěvek. Podpoříte tak Papežské misijní dílo. Při druhé mši svaté bude
pokřtěn Jan Zrzavý. V 15:00 bude požehnání a v 17.15 křížová cesta
s knězem nebo akolytou za mír ve světě
Připomínám aktivitu pro děti u vchodu od věže. Mohou si vyzvednout
pas, nalepit stopu a účastnit se tak postního putování s úkoly
a zamyšleními.
Knihovna je dnes otevřena po
druhé mši svaté podle zájmu.
Zájemci o účast na diecézním
setkání mládeže ať se hlásí v sakristii.
Uskuteční se 8. dubna 2017 v Hradci
Králové. Podrobnosti ohlásíme později.

Děkuji za vaši pomoc, spolupráci,
modlitby, oběti, dary do sbírky, úklid
fary i kostela. Bůh vám oplať.

