KVĚTNÁ NEDĚLE
10. 4. - 16. 4. AD 2022
Úmysly mší svatých na tento týden:
10 NE

14 ČT

7.30 Za + Jaroslava a Otilii Zvoníčkovy, + rodiče z obou stran, + Matěje Zvoníčka, za duše v očistci, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
9.00 Za živou a + rodinu Kozlovu, Šaferovu a Suchánkovu
10.30 Za farníky
7.30 Za + rodiče Vaňkovy, + Emílii Vaňkovou, + rodiče Skoumalovy a jejich + syna Ivana, za + manžele
Jarmilu a Josefa Pavlůskovy, za duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Za + Josefa Bližňáka, + syna Josefa, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
16.00 Za + z rodiny Bařinkovy a Vilímkovy, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou
živou rodinu
18.00 Zelený čtvrtek

15 PÁ
16 SO

18.00 Velký pátek
19.00 Bílá sobota

11 PO
12 ÚT
13 ST
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Dnes ve 14.00 hod. bude Křížová cesta, kterou povedou biřmovanci.
V pondělí po ranní mši svaté bude generální úklid před velikonočními svátky. Prosím obětavé
muže a ženy o pomoc.
Velikonoční svatá zpověď bude v úterý od 10.00 do 12.00 hod a od 13.30 do 16.30 hod. Mše
svatá bude ráno v 7.30 hod.
Ve středu v 16.00 hod. bude Fatimská pobožnost. Srdečně zveme.
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 20.00 hod.
Křížová cesta bude na Velký pátek za příznivého počasí opět v přírodě v Bylnici v „Dolinách“.
Začátek bude ve 14.00 hod. u prvního zastavení. Srdečně všechny zveme. Připomínáme, že
Velký pátek je dnem přísného půstu od masa. Slavení památky Umučení Páně začneme na
Velký pátek v 18.00 hod. Před obřady začneme novénu ke svátku Božího milosrdenství. Po
skončení velkopátečních obřadů a na Bílou sobotu bdí církev na modlitbách u Kristova hrobu a
uvažuje o jeho umučení a smrti.
Na Bílou sobotu bude kostel otevřený k adoraci až do začátku večerních obřadů. V tomto čase
adorace bude mezi 10-12 hodinou příležitost k posvěcení 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.
Na Velký Pátek a na Bílou sobotu v 8.00 hod ráno bude v kostele společná modlitba breviáře.
Obřady Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začnou v 19.00 hod.
V neděli na Boží hod velikonoční bude sbírka určená na platy kněží.
Na Velikonoční pondělí bude sloužena v Sidonii v 10.30 hod. dodatečná mše svatá.

