POŘAD BOHOSLUŽEB
farnosti Rajnochovice
14. 4. – 21. 4. 2019
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Pondělí svatého týdne

18:00

Úterý svatého týdne

-

Středa svatého týdne

18:00

Příležitost ke svátosti smíření
Pěší křížová cesta
Za farníky
Adorace a svátostné požehnání
Za † dárce farnosti

fara

---

P. Lhota

ZELENÝ ČTVRTEK

18:30

VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu

14:20
15:00

Bílá sobota
VIGILIE VZKŘÍŠENÍ

20:00

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8:30
9:00
14:30

Křížová cesta
Obřady umučení Páně

Příležitost ke svátosti smíření
Za farníky
Adorace a svátostné požehnání

Děkujeme za organizaci a modlitbu při dnešní pěší křížové cestě.
Dnes bude zpovídání před Velikonocemi 14:30 do 15:30 na faře. Zpovídat bude i o. Vratislav ze Všechovic.
Ministranti - Missa Chrismatis - olomoucká katedrála. Odjíždět v 7:30 z Rajnochovic (7:35 z P. Lhoty).
Zveme mládež na sederovou večeři, která bude na Zelený čtvrtek v na faře v 16 h. Nahlásit se u Moniky do
dnešních 20 h.
Na Velký pátek bude v kostele v 14:20 křížová cesta. Ve 14:45 začneme novénu k Božímu milosrdenství.
Obřady Velkého pátku začnou v 15:00. Tento den je přísný půst od masa a půst újmy (jednodenní
nasycení).
Na Bílou sobotu zveme k modlitbě bdění u Božího hrobu. Zapisujte se na arch vzadu v kostele. Bdění
začne v 8:00 a bude zakončeno v 15:00 modlitbou novény k Božímu milosrdenství.
Po vigilii zmrtvýchvstání zveme všechny na faru na tradiční velikonoční agapé. Pokud budete chtít přispět
něčím dobrým, přineste to během soboty na faru. Po agapé bude zajištěn odvoz.
Farní pouť bude 1. května na Cvilín.
Děkujeme za úklid kostela. Tento týden pokračují v úklidu paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 802 Kč. Příští neděli bude sbírka
na kněžský seminář. Dveřní sbírka na motomed. Schránky postní almužny přineste do pondělního večera
(19 h). Děkujeme.

