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KVĚTNÁ NEDĚLE
Svátky v týdnu:
Čtvrtek 9.4. Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře Páně
Pátek 10.4. Velký pátek– památka Umučení Páně
Sobota 11.4. Bílá sobota – Den očekávání vzkříšení
Neděle 12.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše sv. v týdnu:
 Neděle
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

10.00 -  Květná neděle                                          přímý přenos
18.00 – Mše na památku ustanovení eucharistie  přímý přenos
15.00 – velkopáteční obřady                                přímý přenos
20.00 – vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně    přímý přenos
10.00  - slavnosti Zmrtvýchvstání Páně               přímý přenos

 Ratolesti které byly požehnány při dnešní bohoslužbě si můžete rozebrat
při návštěvě kostela. Budou umístěny u mariánského oltáře.

 Bohoslužby velikonočního tridua můžete v přímém přenosu sledovat na
kabelové televizi Vysočina a i na jejím internetovém vysílání.

 Velký pátek je dnem přísného postu.

 Měl jsem několik dotazů, když nejsou bohoslužby ani sbírky, jak mohu
přispět.  Svůj  dar  můžete  vhodit  buď  do  pokladniček  v  kostele  nebo
můžete zaslat na účet farnosti. Číslo účtu farnosti je na stránkách farnosti.

 Farní kostel je každý den otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 – 18.00.

 Pokud  by  měl  někdo  zájem  přistoupit  ke  svátosti  smíření  nebo  sv.
přijímání -  po domluvě ať už telefonicky (728370027) nebo zazvoňte na
faře a je možné k těmto svátostem individuálně přistoupit.

 Mše svaté na dané úmysly tohoto týdne budu sloužit bez účasti lidu.

 Na stránkách farnosti je dostupný Manuál pro domácí nedělní 
bohoslužbu 

 Připomínám  také  možnost  sledování  přenosů  bohoslužeb  v  médiích
(například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den). 

 ČBK nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice.
Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu svých biskupů a jsou ochotni
vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie
potřebují  podporu  nebo  povzbuzení.  Kontakty  na  kněze  v  brněnské
diecézi:

P.  Mgr.  Jindřich  Kotvrda:  739  389  136  (9.00  –  17-00  hodin)
P. Mgr. Jan Pacner: 542 219 898 nebo 542 212 039 (9.00 –12.00 hodin)

http://www.prokopzr.cz/cs/clanek/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu
http://www.prokopzr.cz/cs/clanek/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu


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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