28. března 2021
6. NEDĚLE POSTNÍ - KVĚTNÁ NEDĚLE
den

liturgická oslava

Neděle
28.3.

6. NEDĚLE POSTNÍ

úmysl bohoslužby

hodina
8.00
9.30

Za + Annu, Aloise a Antonína
Za + Vavřince, Filoménu a Aloise

17.30

Za duše v očistci

Úterý
30.3.

16.30

Na úmysl dárce

Středa
31.3.

16.30

Za uzdravení Josefa

KVĚTNÁ NEDĚLE

Pondělí
29.3.

Čtvrtek
1.4.

ZELENÝ ČTVRTEK

16.30
18.00

Pátek
2.4.

VELKÝ PÁTEK

9.00
12.00

Sobota
3.4.

BÍLÁ SOBOTA

19.30
21.30
8.00

Neděle
4.4.

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

9.30
17.30

Za dar víry v rodině







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.
Nabídka pro obohacení zajímavou knihou. Vzadu na stolečku s tiskovinami je několik
zajímavých knih k rozebrání. Pokud najdete knihu, která Vás zaujala, můžete si ji zdarma
vzít.
Zpovídání - V úterý 30.3 a ve středu 31.3. se bude možné vyzpovídat od 15:30 do 16:30.
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se nezpovídá.
Nabídka „společného“ Velikonočního třídení 2021. Velikonoční třídení je vlastně jeden
jediný Den umučení a vzkříšení Pána – přechodu ze tmy ke světlu, z otroctví ke svobodě,
ze smrti k životu. Letos prožijeme tyto dny ve stejné skupině s jedním knězem.
Mimořádně si můžeme vybrat a přihlásit se do 1 ze 2 skupin, podle toho, jak se cítíme:
Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

1. skupina: Jidášovci

16:30

09:00

19:30 (sobota po západu)

2. skupina: Herodovci

18:00

12:00

21:30 (sobota v noci)

Nelze „přeskakovat“ z jedné skupiny do jiné.
Bohoslužeb se může zúčastnit pouze 30 přihlášených – bez přihlášení se nelze zúčastnit
(mladší 6 let se přihlašovat nemusí).
Vzhledem k personální neobvyklosti bude součástí každé bohoslužby i její příprava.
Na Zelený čtvrtek Getsemanská zahrada z organizačních důvodů v kostele nebude.
Na Velký pátek pobožnost křížové cesty v kostele nebude. Doporučujeme svépomocně, bez
obrazovky. Nejedná se o křížové sezení.
Na Bílou sobotu k osobní modlitbě u Božího hrobu bude kostel otevřen od 9:00 do
15:00 hod. Ke slavení Velikonoční vigilie si přineste s sebou svou svíci, popř. brýle na čtení.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně na Boží hod velikonoční 4.4. v 8:00 nebo v 9:30 nebo v 17:30,
a přihlaste se jako obvykle.
 Na Boží Hod se po dopoledních mších svatých budou žehnat pokrmy.
 Na Velikonoční pondělí bude mše svatá jen v 9:30 hodin.

