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KVĚTNÁ NEDĚLE
Svátky v týdnu:
Čtvrtek 14.4. Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře Páně
Pátek 15.4. Velký pátek– památka Umučení Páně
Sobota 16.4. Bílá sobota – Den očekávání vzkříšení
Neděle 17.4. 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: 7.30; 10.00; 18.00  - slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

 Rozpis bohoslužeb je vyvěšen na nástěnkách
 Rozpis příležitostí ke sv. zpovědi je také na nástěnkách  pondělí 11.4.2022 od 

9.00 – 12.00; 14.00 do 18.00. ( cizí zpovědníci)
 Dnes odpoledne ve 14.30 pobožnost křížové cesty.
 Na zelený čtvrtek bude v katedrále v 9.00 hod mše svatá při níž otec biskup

posvětí oleje a kněží obnoví své kněžské závazky. Všichni jste k této slavnosti
srdečně zváni.

 Na zelený čtvrtek po mši sv. možnost adorace do 22.00 v kapli sv. Barbory.
 Velký pátek je dnem přísného postu.
 Na Velký pátek ráno v 8.00 a Bílou sobotu 9.00 zveme do kaple sv. Barbory k

modlitbě ranních chval se čtením. - modlitba breviáře. V sobotu budou ranní
chvály spojeny s obřadem Effatha. 

 Na Velký pátek  bude  v  10.00  pobožnost  křížové  cesty pro  děti  a  ve  14.00
křížová cesta pro dospělé.

 Na Velký pátek a Bílou sobotu je příležitost k modlitbě a soukromé adoraci u
Božího hrobu. Boží hrob bude v kapli sv. Barbory a bude otevřena na Velký
pátek od 7.30 po celý den až do 22.00. Na Bílou sobotu od 7.30 do 20.00 hod.

 Ve zpovědní kapli je možné si zakoupit velikonoční zpravodaj. Cena 20 Kč.
 Upozorňuji, že obřady velikonoční vigilie – na Bílou sobotu – začínají venku –

na prostranství před kostelem. Při velikonoční vigilii bude naší katechumence
udělena svátost křtu a eucharistie.

 V  neděli  na  slavnost  Zmrtvýchvstání  Páně  budou  při  všech  bohoslužbách
žehnány pokrmy.

 Prosím ty  kteří  by  se  aktivně  chtěli  do  provozu  farní  kavárny  zapojit.
Prosím o utvoření  skupinek min  4 osoby,  které by měli  v  danou neděli
službu v obsluze. Skupinky by se střídaly – když jich bude více jen lépe.
Prosím přihlaste se na buď v sakristii nebo u faráře do 20.4. 2022. Skupinky
budou zaškoleny.



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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