10. dubna 2022
Květná neděle
Liturgický kalendář
Čtvrtek
14. 04.
Pátek
15. 04.
Sobota
16. 04.
Neděle
17. 04.

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční

Oznámení
V kostele platí obvyklý bohoslužebný pořádek; v neděli jsou slouženy čtyři
mše svaté (od 9, 11, 18 a 20 hod.), od pondělka do soboty dvě (od 8 a 18 hod.) a
o liturgických slavnostech během týdne tři mše svaté (od 8, 18 a 20 hod.).
Od Zelného čtvrtku do Velikonočního pondělí platí zvláštní pořad
bohoslužeb (viz samostatný rozpis).
Příležitost ke svátosti smíření bude v nadcházejících dnech následovně:
• na Květnou neděli:
⎯ ráno a dopoledne jako obvykle
⎯ odpoledne: od 16 do 18 a od 19.15 do 20 hod.
• od pondělka do středy Svatého týdne:
⎯ ráno od 7.30 do 8 hod.
⎯ odpoledne od 16 do 18 hod.
• na Zelený čtvrtek:
⎯ od 16 do 18 hod. a od 20 do 21 hod.
• na Velký pátek:
⎯ od 16 do 18 hod.
• na Bílou sobotu:
⎯ od 8 do 9 hod.
• na Velikonoční neděli a Velikonoční pondělí
⎯ nebude příležitost ke svátosti smíření
Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu,
facebooku a na nástěnkách v kostele.
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Na farním webu i facebooku a na webu naší farní charity najdete možnosti a
tipy, jak pomoci obětem války na Ukrajině i prostřednictvím katolické
charity. Dík patří všem obětavým dobrovolníkům naší farní charity.
• Zítra, v pondělí 11. dubna:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě
• V úterý 12. dubna:
⎯ od 9 hod. setkání seniorů
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. lectio divina
⎯ od 19 hod. zkouška sboru
• Ve středu 13. dubna:
⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi
⎯ nekoná se teologický klub
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela (místo čtvrtku); prosíme o pomoc
• Od Zelného čtvrtku do Pondělí velikonočního odpadá ostatní pravidelný
mimobohoslužebný farní program
• Příští neděli 17. dubna:
⎯ od 10 hod. farní kafe; kdo můžete, přineste, prosíme něco do společného
slavnostního pohoštění; dík patří všem, kteří farní kafe připravují
⎯ nebude otevřena farní knihovna
Při sbírce na opravy našeho kostela se minulou neděli vybralo při všech
bohoslužbách dohromady 72.921 Kč. Na Velký pátek proběhne každoroční
Velkopáteční sbírka na Svatou zemi. Všem dárcům patří dík.
Také znovu připomínáme dvě důležitá data:
⎯ v sobotu 7. května oslavíme při mši svaté od 18 hod. 90 let od posvěcení
našeho kostela; prosíme, počítejme s tímto datem
⎯ v sobotu 18. června se uskuteční farní poutní zájezd (nejen) za sakrálními
památkami severního Plzeňska; je možné se již přihlašovat v sakristii při
zaplacení zálohy 500 Kč
S přáním požehnaných Velikonoc…
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…

2

