7. dubna 2019
5. NEDĚLE POSTNÍ
den

Neděle
7.4.

liturgická oslava

5. NEDĚLE POSTNÍ

hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za + rodinu Coufalovou a
Pastrňákovou
Za Davida Hofrichtra
a živou rodinu
Za dar živé víry pro děti Sáru,
Šimona, Jakuba, Matouše a za
Boží pomoc při příjmačkách
Za + Jiřího Kaňu, rodiče z obou
stran , duše v očistci a + manžela
Jiřího Kaňu

9.30
17.30

Pondělí
8.4.

19.00

Úterý
9.4.

16.30

Za + Lubomíra Bystroně k 1.
výročí úmrtí

Středa
10.4.

16:30

Za + Zvonimíra Mulku

Čtvrtek
11.4.

16:30

Za děti a mládež

Pátek
12.4.

16.30

Za + rodiče a 2 zemřelé bratry

Sobota
13.4.

7.30

Za Kamila Mulku, Veroniku
Bajgarovou a Zlatomilu Černou

8.00

Za společenství věřících našeho
kostela

9.30

Za Marii a Františka Pantákovy

17.30

Za Marii Tronkovou a její rodiče
Vašíčkovy

Neděle
14.4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

 Křížové cesty se v postní době v našem kostele modlíme každý pátek v 15.50 a v neděli
v 16.50 hodin přede mší svatou. Byli bychom rádi, kdyby se ve vedení vystřídalo více lidí.
Texty máme k dispozici v sakristii – tam se také můžete zapsat.
 Předvelikonoční úklid kostela Ve středu dopoledne od 8:30 hodin se koná
předvelikonoční úklid kostela. Bude to „větší“ úklid, prosíme, přijďte i ostatní, kdo
nepatříte do úklidové skupiny. Děkujeme.
 Zpovídání - v pondělí 15.4. lze přijmout svátost smíření od 18:00 do 19:00 hodin. V úterý
16.4 a ve středu 17.4. se bude možné vyzpovídat od 15:30 do 17:30. Na Zelený čtvrtek,
Velký pátek a Bílou sobotu se nezpovídá.
 Bohoslužby o Velikonocích Na Zelený čtvrtek a Velký pátek budou v našem kostele
bohoslužby tak, jak jsme zvyklí, tedy v 16:30 hodin. Kromě toho bude na Velký pátek
křížová cesta v 10:30. Velikonoční vigilie začne v sobotu ve 20:00 hodin. V neděli budou
bohoslužby jako obvykle, v 8:00 hodin, v 9:30 a v 17:30. Na Velikonoční pondělí bude
jedna bohoslužba, a to v 9:30.
 Po mši jste zváni na kafe do našeho baru ve středisku.

