14. dubna 2019
6. NEDĚLE POSTNÍ - KVĚTNÁ NEDĚLE
den
Neděle
14.4.

liturgická oslava
6. NEDĚLE POSTNÍ

hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za společenství věřících našeho
kostela
Za Marii a Františka Pantákovy
Za Marii Tronkovou a její rodiče
Vašíčkovy

9.30
17.30

Pondělí
15.4.

19.00

Za studující, kteří bydlí v našem
domě.

Úterý
16.4.

16.30

Za + manžela a jeho rodiče

Středa
17.4.

16:30

Za pronásledované křesťany

Čtvrtek
18.4.

ZELENÝ ČTVRTEK

16:30

Za kněžská a řeholní povolání

Pátek
19.4.

VELKÝ PÁTEK

16.30

Obřady Velkého pátku

Sobota
20.4.

BÍLÁ SOBOTA

20.00

Za živou víru věřících v našem
městě

8.00

Za zemřelé salesiány

9.30

Na jistý úmysl

Neděle
21.4.

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

17.30

Za společenství věřících našeho
kostela

 Dnešní sbírka je věnována na úhradu nových varhan v našem kostele.
Sbírka na Velký pátek a Bílou sobotu do kasičky u Božího hrobu, bude na pomoc
křesťanům ve Svaté zemi.
V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude pak sbírka na salesiánské bohoslovce.
 Dnes v neděli 14. dubna od 14:00 do 17,00 hodin bude v jídelně možnost velikonočního
tvoření nejen pro rodiče dětmi. Výtvarné odpoledne povede Petra Hořínková.
 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. Na Zelený čtvrtek po mši svaté
společná adorace v Getsemanech a soukromá adorace po dobu otevřeného kostela do
18:30 hod. 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.
 Missa Chrismatis: mše se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků s našimi biskupy,
bude v katedrále na Zelený čtvrtek v 9:00 hodin.
 Na Boží Hod se po dopoledních mších svatých budou žehnat pokrmy.
 Na Velikonoční pondělí bude mše svatá jen v 9:30 hodin.
 Po mši jste zváni na kafe do našeho baru ve středisku.

