20. března 2016
Květná neděle

Týdenní program
Dnes od 15 hodin povede křížovou cestu mládež farnosti. Od 18 do 19 hodin pak
bude v kostele také večer chval, při kterém se bude zpovídat.
Zítra bude mše svatá v 17:30.
Na Zelený čtvrtek budeme slavit mši svatou na památku ustanovení Nejsvětější
svátosti oltářní. Mše svatá začne v 18:30. Po ní bude do 20:30 příležitost k soukromé
adoraci.
Na Velký pátek začnou obřady také v 18:30. Po obřadech bude Nejsvětější svátost
přenesena do Božího hrobu. Kostel k soukromé adoraci bude otevřen do 20:30.
Jako doplněk velkopátečních obřadů se ve tři hodiny odpoledne budeme modlit
křížovou cestu. Je to hodina smrti našeho Pána.
Na Velký pátek a Bílou sobotu se vybírají dary na Boží hrob v Jeruzalémě pokladnička bude poblíž Božího hrobu.
Velký pátek je dnem přísného postu.
Na Bílou sobotu od 8:00 do 19:30 budeme držet tzv. „modlitební stráž“ u Božího
hrobu. Zapište se prosím do rozvrhu stráže pod věží kostela.
Obřady velikonoční vigilie začínají v noci před nedělí, u nás v 19:30. Oslava
Kristova vzkříšení je nejvýznamnější slavnost celého církevního roku.
Příští neděli je slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, Boží hod velikonoční. Mše
svatá bude v 9 hodin. Na závěr mše svaté se budou žehnat pokrmy.
Oznámení
Minulou neděli se ve sbírce vybralo 8.285 Kč. Dnes byla sbírka na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Dnes se vybírají schránky s Postní almužnou. Pokud schránku někdo zapomněl,
přineste ji v týdnu do sakristie.
Dnes slavíme 31. Světový den mládeže. Děkujeme mládeži, která se včera zúčastnila
v hojném počtu děkanátního setkání mládeže ve Zlíně a dnes si pro nás připravila písničky
ke mši svaté, křížovou cestu a večer chval.
Zítra v 18:30 bude na faře čtvrté setkání rodičů dětí připravujících se na první svaté
přijímání.
Nácvik ministrantů na velikonoční liturgie bude ve čtvrtek a v pátek od 18 hodin,
v sobotu od 9 hodin. Účast všech ministrantů nutná.
Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář v Olomouci.
Zájemci o společnou četbu pašijí, ať se přihlásí po mši svaté v sakristii.

