28. března 2021

Květná (pašijová) neděle
So.

15.30
17.00
18.30
Ne. 7.00

Lo.:
Dr.:
Sl.:
Új.:

8.30 Új.:
9.45 Új.:
11.00 Új.:
17.30 Új.:

Za + rodiče Fojtů, tři syny, vnuka Tomáše, Ladislava Saba a Boží ochranu
pro živé rodiny.
Za + manžela, jeho rodiče, sestru, švagra, strýce, rodiče Váňovy,
dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Josefa Machů, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Frýželkovy, tři syny, snachu, rodiče z obou stran a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za farníky

Dnes odpoledne bude ve Vysokém Poli tradiční pobožnost křížové cesty přírodou, která bude
mít letos poněkud soukromý ráz. Začátek bude ve 14.30 u prvního zastavení křížové cesty a
zakončení před kaplí. Připomínám nutnost rozestupů dva metry a roušku na obličej.
Kostely dnes odpoledne otevřeny budou otevřeny pro soukromou pobožnost (jako si věřící
konávají na Velký pátek). Ve Slopném se bude od 13.00 do 13.30 podávat sv. přijímání těm, kdo
se nedostali na mši svatou.
Dnešním dnem začíná Svatý týden, vrcholící Svatým velikonočním třídenním Velkým
pátkem Bílou sobotou a Nedělí zmrtvýchvstání. Velký pátek je dnem přísného postu od masa i
jiných pokrmů a nápojů, stejně jako na Popeleční středu. Všechny obřady svatého třídenní budou
pouze ve farním kostele v Újezdě.
Na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Večeře Páně v 17.oo hodin. Na Velký pátek
odpoledne ve tři hodiny budou obřady Velkého pátku na památku utrpení a smrti Páně. Na Velký
pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Večer ve 20.00 hodin bude pobožnost křížové
cesty a korunka k Božímu milosrdenství. Prosím, abyste svou soukromou pobožnost křížové
cesty spojili s návštěvou Božího hrobu na Bílou sobotu.
Do pokladničky u Božího hrobu bude možné přispět na opravu chrámů ve Svaté zemi.
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu bude od 8.30 do 11.00 hodin příležitost ke
sv. zpovědi pro ty, kteří neměli možnost vyzpovídat se minulý týden.
Obřady Veliké noci na Bílou sobotu začnou v kostele v Újezdě v 19.30 hodin večer. O neděli
velikonoční budou mše sv. všechny v Újezdě, 7.00; 8.30; 9.45; 11.00 a 17.30 hodin. Při všech
mších sv. bude velikonoční sbírka na kněžský seminář v Olomouci. O Hodu Božím se při všech
dopoledních mších sv. budou světit pokrmy.
Pokladničky postních milodarů pro Charitu je možné dát na stolek obětních darů. Všem
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Úklid kostela:Újezd 4. skupina
Drnovice 2. skupina
Slopné 1. skupina
Bohoslužby budou v následujícím týdnu takto:
Po. 17.30 Új.:
Út. 18.30 Dr.:
St. 17.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za + Andělu a Františka Machů, + rodinu Machů a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Františka a Annu Pavelkovi, dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu.
Za + rodiče Číčelovy, + rodiče Váňovy, jejich syna, zetě, prarodiče a dar
zdraví pro živé rodiny

Čt. 17.00 Új.:
Pá. 15.00 Új.:

Za děti, které byly vloni u prvního svatého přijímání a jejich rodiče

So. 19.30 Új.:

Za + tatínka, živou a + rodinu Pavelkovu a Machů.

Obřady Velkého pátku
Pobožnost křížové cesty a Korunka Božího milosrdenství soukromě

1

Ne

7.00
8.15
9.40
11.00
14.30
17.30

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:
Lo.:
Új.:

Za + Dušana Andrýse (výroční mše sv.)
Za + Aloise Daďu k 10. výročí úmrtí
Za + Františka Strušku (výroční mše sv.)
Za + Josefa Běloně a živou rodinu
Za farníky
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