Květná neděle
25. 3. – 31. 3. AD 2018
Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + manžela, dvoje + rodiče, jejich + děti, + zetě, + snachy, + vnuky a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Annu a Františka Šebákovy, + bratry Františka, Josefa a Petra
Za farníky
Za + rodiče Surých, + děti, + zetě, + snachu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za +Aloisii Kozáčkovou, jejího + manžela Vojtěcha, + vnuka Zdeňka, pomoc a ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Bližňákovy, 3+ syny a + Františka Ďulíka
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

Dnes ve 14.00 hod. vás zveme na křížovou cestu. Modlit se bude mládež.
Zítra po ranní mši svaté prosíme o pomoc při úklidu kolem kostela.
Velikonoční svatá zpověď v naší farnosti bude v úterý 27.března od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.30
do 17.00 hod. Tento den bude mše svatá v 7.30 hod.
Ve středu po mši svaté bude schůzka ministrantů.
Dnešní Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Obřady budou v tyto dny začínat takto:
o Večerní mše svatá na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek začne v 18.00 hod. V tento
den po mši svaté bude možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě do 21 hod.
o Křížová cesta bude na Velký pátek za příznivého počasí opět v přírodě. Začátek ve 14.00 hod.
v Bylnici za „řadovkami“. Srdečně všechny zveme. Také večer ve 22.00 hod. bude se na stejným
místě konat křížová cesta. Připomínáme, že Velký pátek je dnem přísného půstu od masa a dnem
újmy. Slavení památky Umučení Páně začneme na Velký pátek v 18.00 hod.
o V noci z Velkého pátku na Bílou sobotu zveme všechny na noční adoraci u Božího hrobu. Aby byl
zajištěn stálý pořádek a bezpečnost, zapište se na hodinový plán, který je připravený v sakristii.
o Obřady Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začnou v 19.00 hod.
Na Bílou sobotu bude kostel otevřený k adoraci až do začátku večerních obřadů. V tomto čase
adorace bude mezi 9-11 hodinou příležitost k posvěcování velikonočních pokrmů. Při této staré
křesťanské tradici přinášejí věřící v košíku symbolické pokrmy určené ke společné rodinné
velikonoční snídani, např. velikonočního beránka, vajíčka, chléb a podobně.
V neděli na Boží hod velikonoční bude sbírka určená na kněžský seminář v Olomouci.
Na Velikonoční pondělí bude sloužena v Sidonii v 11 hod. dodatečná mše svatá.
Sbírka z minulé neděle na opravy činila 38.664,-Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať. Také Josefům za
dar na kostel ve výší 3000,-Kč.
Ve dnech od 13. do 15. dubna se uskuteční pouť do Polska: Čenstochová, Licheň a Świnice Warskie
/ místo narození sv. sestry Faustiny/. Cena 2800,-Kč. V ceně je ubytovaní ve dvou lůžkových
pokojích v Lichni, pojištění, 2x snídaní a 1x večeře. Přihlašovat se můžete u o. Richarda.
Zítra v pondělí ve 12.30 hod. pohřeb zemřelého pana Josefa Krahulce ze Svatého Štěpána. Prosme
v modlitbě za zemřelé: Odpočinutí věčné dej jim Pane ...

