
10. dubna 2022 

6. NEDĚLE POSTNÍ 

  

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
10.4. 

 

6. NEDĚLE POSTNÍ 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

 

8.00 Za duše v očistci 

9.30 Za + Josefa a Annu 

17.30 Za + Filoménu a Vavřince 

Pondělí 
11.4. 

 19:00  

Úterý  
12.4. 

 16:30 Za rodinu Marejkovu a příbuzné 

Středa 
13.3. 

 16:30 Za duše v očistci 

Čtvrtek 
14.4. 

ZELENÝ ČTVRTEK 
Mše na památku Večeře 

Páně 
16:30 

 
 

Pátek  

15.4. 

 

VELKÝ PÁTEK 
Památka umučení Páně 

16:30 
 
 

 

Sobota  
16.4. 

BÍLÁ SOBOTA 
 

Velikonoční vigilie 
20:00  

Neděle 
17.4. 

 

HOD BOŽÍ 
VELIKONOČNÍ 

8:00 Za nově pokřtěné 

9.30 
Za Jiřího a Jindřišku Cvešperovy, 

jejich děti a rodinu 

17.30 
Za ochranu před Zlem, za dar 

zdraví a duše v očistci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. neděle ve Čtyřicetidení – Květná neděle (10.4.2022)  

 Dnes odpoledne v 15 hod. společná bohoslužba pokání s možností svátostného 

odpuštění a smíření. Soukromou zpověď nenechávejte na poslední chvíli ve Svatém 

týdnu.  
 

Bohoslužby ve Svatém týdnu:  

11.4. pondělí  19   mše sv. s vysokoškolskými studenty  

12.4. úterý  16:30 mše sv.  

13.4. středa  16:30  mše sv.  

Obřady Velikonočního třídení:  

14.4. ZELENÝ ČTVRTEK 

    16:30 slavení Památky Večeře Pána  

    večer osobní modlitba v Getsemanech (do 24 hod.)  

    22   společná modlitba v Getseman. zahradě  

15.4. VELKÝ PÁTEK  

    den přísného postu  

    během dne možnost pbž. křížové cesty individuálně  

    16:30 Památka Umučení Pána  

16.4. BÍLÁ SOBOTA  

    8 společná modlitba u Božího hrobu  

    Dopoledne osobní modlitba u Božího hrobu (do 12 hod.) 

Slavnost Zmrtvýchvstání Pána: VIGILIE-BDĚNÍ:  

    20  slavnost Světla, Slova, Vody a Chleba  

    s sebou svíce k obnově křtu s chránítkem na vosk  

17.4. neděle: BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (žehnání pokrmů)  

    bohoslužby jako obvykle: 8, 9:30 a 17:30  

18.4. pondělí  8 (pouze)  
 

 K osobní modlitbě na Zelený čtvrtek večer a na Bílou sobotu dopoledne se, prosím, 
pište do tabulky na stolku uprostřed kostela. Bude to zároveň služba hlídání 
otevřeného kostela. Děkujeme.  

 Společenství rodin z našeho kostela vás zve na křížovou cestu na Velký pátek. Začátek 
v 10:00 u západní brány Sadu Jožky Jabůrkové ve Vítkovicích. Křížová cesta proběhne za 
každého počasí mimo silného deště. S sebou si každá rodina vezme lepidlo na papír.  
Informace: na Velký pátek můžeme auta nechat doma a dopravit se na křížovou cestu 
MHD, u vchodu do sadu je zastávka autobusu č. 50 Lidická, dále jsou v blízkosti zastávky 
tramvají č. 1 Český dům, č. 2 Mírové náměstí. 
Bližší informace na vývěsce a u Romana Turowského, tel. 739 593 885. 



 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.  

 Na Boží Hod se po dopoledních mších svatých budou žehnat pokrmy.  

 

 Vpředu pod stolem jsou po celé Čtyřicetidení „ukrajinské“ pokladnice. Můžeme sem 

přispívat finančními dary, které se nám podařilo naspořit střídmějším životem. Po 

ukončení tohoto období postu a almužny bychom mohli společně rozhodnout, jak 

s tímto darem nejlépe naložit.  

 Vzadu pod kůrem jsou „Závěrečné texty salesiánské komunity k synodálnímu procesu.“ 

Kdo nemáte internet, vezměte si je domů k přečtení. Je tam také část měsíčníku Okénko 

do farnosti Letohrad věnované tématu Ukrajina. Na našem webu v článku z 3.4. je celé 

číslo připojeno ke stáhnutí.  

 A v knihovně jsou knihy k zapůjčení na aktuální témata jako je synoda v církvi, válka na 

Ukrajině a nová kniha Václava Vacka „Vystup na horu a buď tam“, u sákristie jsou nové 

knihy k zakoupení – platit v sákristii ! 

 Rádi bychom Vás také pozvali do naší kavárny v prostorách střediska. Těšíme se na Vaši 

návštěvu. 

 


