8.00
9.30
26. 3.
11.00
18.00

27. 3.

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

7.30

28. 3. 18.30 Za Jana a Bohumilu Roseckých, rodiče a sourozence
7.30
29. 3. 18.30 Česká Jablonná
30. 3. 18.30 Za Jaroslava Horského, celý rod a duše v očistci
31. 3. 18.30 Za rodiče Flesarovy, 3 syny a dceru Růženu
1. 4.

2. 4.

7.00 Za Stanislava Bártu a sourozence
5. neděle postní
8.00 Za Františka a Ludmilu Pometlovy, sourozence
a rodiče
9.30 Za Josefa musila a celý rod
11.00 Stříbrné Hory
11.00 Žižkovo Pole
18.30 Za farnost

Dnes o radostné neděli můžete po obou mších svatých ochutnat
misijní koláč za dobrovolný příspěvek. Podpoříte tak Papežské misijní dílo.
Knihovna je dnes otevřena po druhé mši svaté podle zájmu. V 15:00 bude
požehnání; v 17.15 křížová cesta s knězem za mír ve světě.
V pondělí od 17:00 má na faře setkání mladší mádež.
V pátek v 15:00 bude v kostele korunka k Božímu milosrdenství.
V 17:45 bude v kostele křížová cesta dětí a po ní mše svatá s dětským
kázáním. Děti budou mít sraz v pátek v 17:15 na faře. Po mši svaté se
setkáme s rodiči dětí jdoucích k 1. sv. přijímání. Děti zůstanou na faře až do
soboty. Přijďte si pro ně prosím v sobotu v 17:00 hodin.
K papežem vyhlášených 24 hodinám pro Pána se připojíme se v sobotu
v 17:00 kající pobožností a následnou adorací s možností svátosti smíření do
19:00. Tichá adorace bude trvat až do 20:30 hodin. Prosím zapište se
v sakristii. Děkuji.
Příští neděli bude při druhé mši svaté pokřtěn Jan Jakub Zrzavý. V 15:00
bude požehnání a v 17.45 křížová cesta s knězem nebo akolytou za jednotu
církve.
Připomínám aktivitu pro děti u vchodu od věže.
Zájemci o účast na diecézním setkání mládeže 8. dubna ať se hlásí
v sakristii. Podrobnosti ohlásíme později.
Pokud byste chtěli přispět na velikonoční výzdobu kostela, můžete
zanechat svůj příspěvek v sakristii.

Sbírka na plošné pojištění církevního
majetku byla 14 275.- Kč. Děkujeme
sponzorovi
za
finanční
zajištění
zrestaurování sochy sv. Terezie z Lisieux.
Dále za vaši pomoc, spolupráci, modlitby,
oběti, dary do sbírky, úklid fary i kostela.
Bůh vám oplať.

