Ohlášky 28. 3. - 4. 4. 2021
1. Dnes, Květnou nedělí, vstupujeme do Svatého týdne. Vrcholem
a středem liturgie v tomto týdnu je slavnost tří velikonočních dnů
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoční třídení,
od večerní bohoslužby na Zelený čtvrtek do nedělní slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně, stojí v samotném středu prožívání
liturgického roku. V těchto dnech slavíme uskutečnění a dovršení
Božího díla spásy skrze Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání.
Pro skutečně věřícího křesťana je proto velmi důležité prožívat tyto
události i ve společenství Církve, ve své farnosti, slavením
společných liturgií.

2. Na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Večeře Páně
od 18:00 hodin a po ní adorace v Getsemanské zahradě. Adorace
vedená knězem začne v 19:00 hodin. Potom od 20:00 hodin do 7:00
hodin v pátek bude soukromé noční bdění s Pánem doma.
Rozpisy na noční bdění doma a na adoraci u Božího hrobu na Bílou
sobotu jsou k dispozici na stolečku. Můžete se tam dnes zapsat.

3. Velký pátek - památka utrpení Páně. Na Velký pátek je den
přísného postu. Znamená to v tento den zdrženlivost od masa
a v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let a střídmost v jídle
od 18 do 60 let. Střídmost v jídle znamená, že člověk může jíst tři
krát denně, ale jen jednou se může najíst plně.
V naší farnosti v 15:00 hodin bude pobožnost křížové cesty
a v 16:00 hodin velkopáteční bohoslužba s pašijemi, uctíváním
kříže a svatým přijímáním.

4. Na Bílou sobotu Církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu
a očekává Jeho vzkříšení. Půst zdrženlivosti a újmy se doporučuje
zachovat i na Bílou sobotu, abychom s povznesenou a otevřenou
duší vstoupili do radosti Zmrtvýchvstání Páně.
Na Bílou sobotu je zvykem, že křesťané přicházejí k Božímu hrobu
k tiché modlitbě a rozjímají nad utrpením a smrtí našeho Pána.
K tomu účelu bude kostel otevřen v sobotu od 9:00 hodin.

Přihlaste se na hlídání a adorování Pána Ježíše. Seznam je
na stolečku za poslední lavicí. Dodržte laskavě dobu, na kterou jste
se zapsali, aby kostel nezůstal bez dozoru. Sbírka do pokladničky
v Božím hrobě z pátku na sobotu bude obětována na pomoc
křesťanům ve svaté zemi.
- Od velkého pátku se budeme modlit novénu k Božímu
milosrdenství. Novéna se nabízí k osobní modlitbě. Pro zájemce
je text novény k dispozici také na stolečku k rozebrání.
- V neděli 11. 4. na závěr této novény bude v kostele pobožnost
k Božímu milosrdenství v 15:00 hodin.
- Velikonoční vigilie s bohoslužbou světla, slova, křestní
a eucharistickou, začne v sobotu ve 20:00 hodin před kostelem
požehnáním ohně a paškálu. Na sobotní bohoslužbu si, prosím,
doneste si svíčky.

5. Příští neděli je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Při slavnostní
bohoslužbě budou žehnány velikonoční pokrmy. Nezapomeňte si
je s sebou donést. Doneste také, pokud je máte, krabičky
svatopostní almužny. Sbírka z této neděle bude obětována
na potřeby kněžského semináře v Olomouci.

6. Zítra, v pondělí v 18:00 hodin, bych chtěl pozvat seniory naší
farnosti a ty z Vás, které nenavštěvuji v první pátek a kteří bojujete
se zdravotními problémy a stářím, a kteří z důvodu blížících se
velikonočních svátků máte zájem o přijetí svátosti pomazání
nemocných, na mši svatou zde v kostele, která bude spojená
s udělením této svátosti. Tuto svátost mohou přijat ti, kteří mají
vážnou nemoc nebo jim očividně ubývají jejich životní síly. Před
přijetím této svátosti je třeba přijmout svátost smíření. Příležitost
k tomu bude zítra od 17.00 do 18:00 hodin.

7. Chtěl bych Vám ještě teď připomenout příležitosti ke svátosti
smíření v tomto týdnu: první příležitost bude zítra, v pondělí, zde
v kostele od 17:00 do 18:00 hodin. V 18:00 hodin bude mše svatá.
Další příležitost bude v úterý také zde v kostele od 17:00
do 18:00 hodin. Poslední příležitost bude ve středu také zde

v kostele v době od 17:00 do 18:00 hodin. Rozpis příležitostí je také
na vývěsce.

8. Ve středu bych vás chtěl zase poprosit o pomoc v úklidu našeho
kostela před velikonočními svátky. Úklidové práce začnou
ve středu v 9:00 hodin. Práce v kostele bude hodně. Mnohé z našich
sester, které rády a obětavě přicházely uklízet, v poslední době
onemocněly. A proto prosíme zvláště Vás, mladší sestry, abyste se
přihlásily. Před velikonočními svátky je třeba provést větší úklid
našeho kostela. Děkuji již dopředu Vám všem, kteří se ve středu
zúčastníte úklidu a přispějete tak ke krásnému prožití letošních
velikonoc.

9. Chtěl bych mockrát poděkovat za poslední sbírku na opravy sbírka vynesla 6.600 Kč, a také poděkovat našemu dobrodinci, který
daroval na potřeby farnosti 4.000 Kč.
Kéž vám milostivy Bůh žehná.
Vám všem přeji nesčetné množství duchovních zážitků
při prožívání a slavení svatého týdne.
K tomu ať nám také Bůh žehná.

