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Květná (pašijová) neděle
Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Václava Řezníčka, rodiče a sourozence, za všechny
živé i zemřelé z toho rodu a za Františka Pibila
Pondělí svatého týdne
Za Marii a Václava Pavlíčkovy, syna, dceru a duše
v očistci
Úterý svatého týdne
Za Františka Šímu a jeho rodiče
Středa svatého týdne
Za živé i zemřelé rodiny Němcovy, Konfrštovy
a Vavrouchovy
Olešenka
Zelený čtvrtek
Na poděkování za dar Eucharistie a svátostného
kněžství
Velký pátek
Velkopáteční obřady
Bílá sobota
Za farnost
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Za Františka Bořila, rodiče a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za rodinu Němcovu a Sobotkovu a duše v očistci

Dnes je sbírka určenana podporu oslav 100. výročí Fatimy. V 11:00
bude pokřtěn Petr Vanický. V 17.30 bude křížová cesta a požehnání.
V pondělí v 17:00 se na faře sejde ml. mládež, téma budou Velikonoce.
Na Zelený čtvrtek budeme slavit bohoslužbu (18:00) na památku
ustanovení mše svaté s obřadem mytí nohou apoštolům. Prosím
ministranty, aby se dostavili v 17:30 a apoštoly v 17:45. Po mši svaté jste
zváni na faru na připomínku židovského hodu beránka se symbolickými
pokrmy. Adorace u Getsemanské zahrady bude možná do 22:00.
Velký pátek je den kajícnosti a solidarity s Kristem, který za nás umírá.
Je přísný půst od masa (od 14. roku věku) s újmou na množství pokrmů (od
18. do 60. roku věku). Velkopáteční křížová cesta začne v 15:00 hodin
v kostele a bude pokračovat venku. Plynule na ní naváží velkopáteční
obřady. Adorace u „Božího hrobu“ bude až do soboty do 15:00. Bude tam
pokladnička na dary křesťanům ve Svaté zemi. Můžete se přijít zapsat na
modlitební stráž. Jako i na čtení, komentáře a žalmy ve svatém týdnu.
Ministranti se sejdou ve 14:30, PR a ER farnosti ve 14:45.
Před bohoslužbami ve čtvrtek, pátek a sobotu nebudu zpovídat.
Vigilie Vzkříšení na Bílou sobotu začne ve 20:00 žehnáním ohně
u mariánského sloupu. Ministranti se sejdou v 19:00 hodin.
Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budeme světit přinesené pokrmy. Ve
14:30 bude pokřtěn Filip Stejskal. V 17:30 budou litanie k NSJ a požehnání.
Knihovna je dnes otevřena po druhé mši svaté podle zájmu.
Připomínám možnost přihlásit se na zájezd do Fatimy. A také se můžete
v sakristii zapsat na farní zájezd na Hostýn 1. 5.

Děkuji za vaši dochvilnost, péči o kněze
a všechnu pomoc při velké velikonoční zpovědi.
Dále za vaši pomoc, spolupráci, modlitby, oběti,
dary do sbírky a na květiny, úklid fary i kostela. Bůh vám oplať.

