
Farní ohlášky – neděle 10. dubna 2022 – Květná neděle 

 

1. Slavíme Květnou neděli, kdy si připomínáme vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. 

2. Náboženství se tento týden koná v obvyklých časech v Dolním Bousově. 

3. Na Zelený čtvrtek budeme slavit večerní mši na památku Večeře Páně v 18.00 hodin 

v Sobotce. Po skončení mše sv. bude možné zůstat a modlit se v Getsemanské 

zahradě.  

4. Na Velký pátek se bude v kostele v Sobotce konat v 8.30 modlitba ranních chval 

s modlitbou se čtením, dále křížová cesta v 15.00 hod. a obřady Památky umučení 

Páně v 18.00 hodin. Poté bude následovat možnost setrvat v tiché modlitbě u Božího 

hrobu. Tento den je dnem přísného postu, platí zdrženlivost od masa a újma v jídle, 

tedy maximálně jedno jídlo do sytosti. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma 

v jídle od 18 do 60 let. 

5. Na Bílou sobotu se bude v kostele v Sobotce konat v 8.30 modlitba ranních chval 

s modlitbou se čtením, od 9.00 do 17.00 bude možnost modlit se u Božího hrobu. 

Prosím, abyste se zapisovali na arch papíru, který je vzadu na stolečku. Dále se 

v kostele v Sobotce v 16.30 koná modlitba nešpor a ve 20.00 začne velikonoční 

vigilie, při které budou dva katechumeni pokřtěni a biřmováni. 

6. V neděli na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně se budou konat bohoslužby v 8.30 

v Sobotce, v 10.30 v Dolním Bousově a v 15.00 hodin v Řitonicích. V závěru 

bohoslužeb se bude konat žehnání pokrmů. Přineste si je na ošatkách nebo 

v košících. V 17.00 hodin bude modlitba nešpor v kostele v Sobotce. 

7. Na Velikonoční pondělí bude jen jedna bohoslužba v Sobotce v 8.30 hodin. 

8. U Božího hrobu bude kasička, jejíž výtěžek bude věnován na Svatou zemi. 

9. Sbírka minulý týden vynesla 1.210,- Kč v Sobotce a 870,- Kč v Dolním Bousově. 

 

Děkuji za vaše modlitby, věcné i finanční dary. 

Modleme se za konec války na Ukrajině. 

Požehnaný Svatý týden! 


