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KVĚTNÁ NEDĚLE
Svátky v týdnu:
Čtvrtek 1.4. Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře Páně
Pátek 2.4. Velký pátek– památka Umučení Páně
Sobota 3.4. Bílá sobota – Den očekávání vzkříšení
Neděle 4.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše svaté v týdnu:
Čtvrtek: 18.00 – Mše na památku ustanovení eucharistie
Pátek: 15.00 – velkopáteční obřady
Sobota: 20.00 – vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Neděle: 10.00  - slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

 Dnes v neděli bude možné přijmout od 11 – 12 hod a  14.30 – 16.00
hod svaté přijímání  i svátost smíření.

 Dnes v neděli ve 14.30 pobožnost Křížové cesty.

 Ratolesti není možné žehnat prostřednictvím online vysílání. Ratolesti
které byly při  bohoslužbě požehnány si  můžete  rozebrat.  Odpoledne
před křížovou cestou proběhne žehnání ratolestí které si z domu můžete
přinést. 

 Bohoslužby  tento  týden:  ve  všední  den –  mše  sv.   v  kostele  sv.
Prokopa PO,UT v 18.00 hod. Ve ST 8.00 hod. 

 Rozpis  příležitostí  ke  sv.  zpovědi  je  také  na  nástěnkách   pondělí
29.3.2021 od 9.00  –  12.00;  14.00  do 18.00,  v úterý  30.4.2021 od
14.00 do 18.00 a ve středu 31.4. 2021 od 9.00- 10.30. Zpovídá: P.
Blažej  Hejtmánek,  P.  Bohumil  Urbánek  farář  ve  Starém  Hobzí.  V
rámci  sv.  smíření  bude  možné  přijmout  i  sv.  nemocných.  Tu
mohou přijmout vážně nemocní ( nezáleží na věku) a starší lidé i
když se cítí celkem dobře.

 V  úterý  bude  v  kostele  sv.  Prokopa  v  10.00  pohřeb  pana  Josefa
Červeného ze Žďáru nad Sázavou. 

 Pořad  velikonočních  bohoslužeb  a  svátosti  smíření  je  vyvěšen  na
vývěsce a stránkách farnosti.

 Bohoslužby velikonočního tridua můžete v přímém přenosu sledovat
na kabelové televizi Vysočina.

 Na  Zelený  čtvrtek  bude  v  katedrále  v  9.00  hod  mše  svatá  (missa
chrismatis) při níž otec biskup Vojtěch posvětí oleje. Mši sv. můžete
sledovat přes You Tube kanál  ,,KATEDRÁLA PETROV“



 Na Zelený čtvrtek bude možné přijmout eucharistii do 21.00.

 Na  Velký pátek bude možné přijmout eucharistii do 18.30.

 Velký pátek je dnem přísného postu.

 Na Velký pátek  v 8.00 a Bílou sobotu ráno v 8.30 zveme k modlitbě
ranních chval se čtením. - modlitba breviáře. Na Bílou sobotu bude po
modlitbě breviáře obřad Efeta s naším katechumenem Ondřejem.   

 Na Velký pátek a Bílou sobotu je příležitost k modlitbě a soukromé
adoraci u Božího hrobu. Boží hrob bude v kostele sv. Prokopa a bude
otevřen na Velký pátek od 7.30 po celý den až do 21.00. Na Bílou
sobotu od 7.30 do 18.00 hod.

 Ve zpovědní kapli je možné si zakoupit velikonoční zpravodaj. Cena
20 Kč.

 Příští neděli by byla sbírka na opravy. Svůj dar můžete vhodit buď do
pokladniček v kostele nebo můžete zaslat na účet farnosti. Číslo účtu
farnosti je na stránkách farnosti.

 V  neděli  na  slavnost  Zmrtvýchvstání  Páně  budou  při  bohoslužbě
žehnány pokrmy. Pokrmy nelze žehnat prostřednictvím online vysílání.
Můžete  si  je  odpoledne  přinést  k  požehnání  nebo  můžete  pronést
požehnání vy sami doma. Na stránkách farnosti se dovíte jak na to. 

 Farní kostel je každý den otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 – 18.

 V  nejbližších  dnech  se  připravuje  nový  rozpis  skupinek  na  úklid
kostela. Případné úpravy skupin prosím nahlaste do velikonoc. Budeme
rádi když se zapojí do úklidu i další. Děkujeme.

 Kvůli malé kapacitě farního kostela není možné, aby se osobně obřadů
velikonočního třídenní účastnilo  větší množství osob. Aby byla dána
větší příležitost se účastnit se – budou na dny Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílá sobota  - lístky v liturgických barvách toho dne, které budou
opravňovat k účasti na obřadech. Budou k rozebrání v kostele.  Prosím
berte si  jen jeden lístek na jedny obřady.  Ne na více dnů – aby se
mohlo prostřídat více lidí.



Postní řád

Dny a doby pokání v celé církvi jsou: každý pátek v průběhu celého

roku (s výjimkou těch, na které připadnou církevní slavnosti) a doba

postní.  Pokání  zdrženlivostí  od  masa  se  zachovává  každý  pátek

v roce, pokud nepřipadne na den církevní slavnosti. Tímto půstem

od masa jsou vázáni katolíci od dovršeného čtrnáctého roku věku.

(Půst od masa nezahrnuje ryby a živočišné tuky.)

Postní řád českých a moravských ordinářů dává možnost nahradit

zčásti nebo zcela páteční půst od masa jinými formami pokání, např.

zdrženlivostí od jiného pokrmu, zejména však skutky lásky a úkony

zbožnosti.

Na Popeleční středu a Velký pátek se zachovává tzv. přísný půst,

tj. půst od masa a zároveň újmy v jídle.

Spojený  půst  od  masa  a  zároveň  újmy  v jídle  je  závazný  pro

všechny  katolíky  od  18.  roku  až  do  započatého  60  roku  věku;

věřícím  od  dovršeného  14  roku  věku  do  dosažení  plnoletosti  a

osobám po dovršení 59 roku věku se v obou těchto dnech ukládá jen

půst od masa. 

 Pro oba tyto dny od povinnosti zachovat půst újmy osvobozuje také

nemoc, těžká tělesná práce nebo podobný vážný důvod. Farář nebo

administrátor  farnosti  může  ze  spravedlivého  důvodu  od přísného

postu udělit dispenz, příp. provést záměnu za jiné úkony zbožnosti.

Osoby  mladší  14 let  postní  povinností  újmy ani  zdrženlivosti  od

masa vázány nejsou.
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