POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI
Neděle:
Po-Pá:
Sobota:

8:00
6:30
7:30

KONTAKT S

9:30
17:30
17:30

18:00
pátek

11:15 sv. Gabriel
15:00 Palata

(nedělní)

KNĚZEM

úterý: 7:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
pátek: 7:00 - 11:00
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.

ÚŘEDNÍ HODINY
(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 7:00 - 11:00

PŘÍLEŽITOST KPŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ U SV. VÁCLAVA
Neděle:

- ráno 7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:00 – 17:55
Všední dny: - večer 17:00 – 17:25
Jindy:
- po individuální dohodě.

VÝZNAMNÉ DNY, SVÁTKY A FARNÍ PROGRAM
1.4. neděle Květná neděle
bohoslužby Svatého týdne ve farnosti – viz str. ???
4.4. středa od 19 hod. setkání shostem měsíce, Marií Novákovou, nad tématem
„Patří i konflikty k životu křesana?“ (farní sál)
5.4. čtvrtek Zelený čtvrtek
od 9 hod. Missa chrismatis vkatedrále
6.4. pátek Velký pátek – den přísného postu
sbírka na Svatou zemi
7.4. sobota Bílá sobota
8.4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

15.4. neděle 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
19.4. čtvrtek výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.
od 17.30 hod. slavnostní mše sv. v katedrále
22.4. neděle 3. neděle velikonoční
od 19.15 setkání Pastorační rady farnosti
23.4. pondělí Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze
25.4. středa Svátek sv. Marka, evangelisty
29.4. neděle 4. neděle velikonoční
vydává:
redakční rada:
uzávěrka:
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Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
P. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, Z. Hadravová, F. Nedbal
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 800 ks neprodejné

4
Duben
2007

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově
V ÁŠEŇ

Květná neděle letos připadá na 1. dubna.
Právě květnou nedělí začíná svatý týden,
tempus passionis, tedy „doba utrpení“,
která trvá do velikonoční vigilie a prolomí
se tím slavným nočním „Gloria“ při
bohoslužbě slova během vigilie. Na
květnou neděli se čtou nebo (ještě lépe)
zpívají pašije, kteréžto slovo má svůj původ
právě v onom latinském passio, což
znamená nejen utrpení, ale také vášeň.
Pašije pak uslyšíme sještě zvýšenou naléhavostí na Velký pátek. Měl by nás zaujmout
právě ten význam „vášeň“. Ke křesanství, zejména katolickému, jako by spíše patřila
určitá unylost, bezbarvost neslanost-nemastnost, přílišná uměřenost považovaná div
ne za svatost, zatímco víme, že skutečně zaujmout může pouze ten, kdo se nějaké věci
vášnivě zastává, i když to občas přežene. Koneckonců sám Kristus si právě tou vášnivostí
(passio), se kterou hlásal Boží království, přivodil utrpení (passio).
Poté budeme naopak prožívat velikonoční radost, která nám vydrží po celý zbytek
dubna. Také ktéto radosti, obdobně jako kvášni, se nehodí unylost a ustrnulost. Je
jisté že křesanská radost není žádná sranda, legrace, není to povinný smích, který nám
naordinovávají baviči vrůzných talk-show a estrádách. Pro nás je naopak vždy zajímavé
a inspirující, když vidíme, jak spontánně, radostně a nadšeně se lid Boží účastní
bohoslužeb vjižnějších zemích, než jsme my, jak úžasně je slaví třeba černoši.
Napodobovat něco takového by jistě byla znaší strany nepravdivá póza, ale zdrojem
inspirace ktomu, jak se má autentická radost prožívat, určitě takové nadšené slavení
liturgie je. Při něm si nelze představit, že by se třeba někdo díval na hodinky ve smyslu
„kdy už bude konec“. Při radostné oslavě se zastavil čas, každý je ponořen do tajemství
Kristova vzkříšení a spoluprožívá ho.
A tak budeme během tohoto dubna zažívat dvě odlišné polohy vztahu kJežíši Kristu,
budeme totiž spoluprožívat utrpení i radost. Tyto dvě velmi odlišné emoce se pro nás
stanou jedním jediným velikonočním tajemstvím, pokud jim dáme společného
jmenovatele, totiž vášeň, ono vnitřní zaujetí, se kterým je budeme prožívat.
Stanislav Přibyl
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PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Mateřské centrum Venoušek
úterý 9:30 - 11:30 hod. - mateřské centrum na faře
Rekreační cvičení pro ženy
úterý 18:30 - 19:30 hod. - velký sál na faře
Společenství Obnovy v Duchu svatém
úterý od 20 hod. - klubovna na faře
Program pro mládež (od 14 let)
středa 18:30 - 20:00 na faře.
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti na
www.spolcovni.usmev.cz
Ministrantské schůzky (vede Petr Zborník)
středa od 19:00 - klubovna na faře

Mateřské centrum Venoušek - modlitební setkání
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum na faře.
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek 19:00 - 20:00 - velký sál na faře
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. cca půl hodiny
společná adorace. Každý první pátek v měsíci je
adorace do 23 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 22.4. v 19:15, na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 24.4. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka od října, rozvrh ve vývěsce
Katechumenát dospělých
Individuální příprava pod vedením P. Petra
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a
vypůjčit u Petry Šustrové (724 241 322 nebo 257
328 718)

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 nebo 608 524 408 / petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 324 224 nebo 604 401 833 / yuga@centrum.cz
duchovní a správce kostela sv. Gabriela: P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252

administrátor:
farní vikář:
výpomocný

Sponzorské dary:

Číslo bankovního účtu farnosti je 110840051/0100. Jako variabilní symbol
platby uve te číslo dárce, které vám přidělí farář.

Farní www stránky: Adresa je: www.vaclavonline.wz.cz Své příspěvky, fotografie, aktuality a vše
další, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu jan.macek@atlas.cz
Farní Zpravodaj:

Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie, zasílejte
P.S . Uzávěrka je 20. každý měsíc.
na prispevky@volny.cz

Farní knihovna:
Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v 9:30
(tedy v době 10:45-11:30). Dále je možné si knihy půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých
společenstvích. Díky darům máme již téměř 300 knih a 50 audiokazet, všem dárcům srdečně děkujeme.

OBLÍBENÉ "FARNÍ

KAFE" BUDE I NADÁLE KAŽDOU NEDĚLI, POKUD SE NAJDOU
OCHOTNÍ SPOLUPRACOVNÍCI , KTEŘÍ BUDOU " DRŽET SLUŽBY ". Z ÁROVEŇ
HLEDÁME DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU KOSTELA.
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Asi nám neušlo, že jistá paní ministryně si dokonce přeje, aby také stejnopohlavní páry mohly adoptovat
děti. Zdůvodnění je jasné: lépe prý vtakovéto „registrované rodině“, než vdětském domově, kde mají
děti hračky, ale ne lásku. Jakkoli humanisticky tento návrh zní, je třeba si uvědomit, že vPraze se již
rozvádějí dvě manželství ze tří. Velice často bývají rukojmími při rozpadu rodiny a následném rozvodovém
řízení právě děti. Téměř kacířsky by se chtělo říci, že peklo, které jsou rodiče schopni těmto dětem
připravit, je snad horší, než celý dětský domov, ve kterém jsou zkušení vychovatelé alespoň někdy
schopni postavit své svěřence do budoucího samostatného a plnohodnotného života.
Máme to těžké, my křesané: Na rozdíl od pilně plodících Izraelitů věříme vživot věčný, takže
bychom vlastně nepotřebovali „prodlužovat“ naši existenci skrze děti a děti našich dětí. Na druhé
straně žijeme vprostředí do značné míry nepřátelském vůči dětem: ty totiž překážejí osobní seberealizaci,
kariéře i pohodlí. Ale jak říká sama Panna Maria, „(Hospodin) slíbil milosrdenství Abrahámovi a
Stanislav Přibyl
jeho potomkům navěky“.

NOVÉ

LEGITIMACE DO

ZOO

Máme koupené nové legitimace do ZOO,
mají platnost do 23.3.2008 a může je využít
najednou až 8 osob. Takže i ta největší rodina
ve farnosti může jít do ZOO vjeden den
celá najednou.
Podmínky pro půjčení :
jednorázové půjčení 1 rodinné vstupenky pro
4 osoby na 1 den za 50,-Kč
celoroční možnost využití pro 8 osob za 150,-Kč
Veškeré informace a rezervace vstupenek na tel.: 257 328718, mobil : 724241322 Petra Šustrová

ŽÁDOST

O VZPOMÍNKY NA OTCE

VÍTA MAREČKA

Vážení přátelé,
již před třemi roky zemřel náš milý a vzácný kněz augustinián Otec Vít Mareček, vzpomínky na něj
se ale pořád vracejí. Rádi bychom jim dali nějakou podobu, protože dříve či později by je nemilosrdný
čas mohl odnést. A protože máme pocit, že by odnesl příliš
vzácný Boží dar, rozhodli jsme se shromáždit vše, co bude
svědčit o tichém Božím služebníku, který za sebou zanechal
tak silné svědectví o Boží lásce. Obracíme se proto na Vás
sprosbou. Napište nám vše, co si Vy pamatujete, například:
kde a kdy jste se seznámil s Otcem Vítem; neprozradil vám
něco ze svého života; pamatujete si některé jeho kázání; jak vy
byste Otce Víta charakterizoval/a; co vám v srdci zůstane, až
všechny podrobnosti shledání zapomenete? Prosíme Vás, abyste
informace poskytli P. Antoniovi, anebo poslali na mailovou
adresu antoniorivas@augustiniani.cz . Můžete ho také
kontaktovat telefonicky, kdybyste raději chtěli to, na co se
pamatujete, sdělit ústně (257532 675 / 608227 686). Na
internetové stránce augustiniánů, www.augustiniani.cz, máte k
disposici dotazník, který Vám může pomoci.
P. Antonio Rival + Líza Švejdová
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ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ
PASTORAČNÍ RADY
ZASEDÁNÍPASTORAČNÍ

Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

18.3.2007

„ROZJÍMEJ,

P. Petr Bouška, P. Baldínský, J. Dajbych, J. Macek, A. Macková,
F. Nedbal, J.Suchel, V. Škácha, M. Tomková, P. Zborník
0
0

Body jednání, návrhy a usnesení:
- Urgence reklamace prací vsuterénu fary (archívu)
- Rozhodnutí o zavedení spořivého režimu osvětlení na zkušební dobu
- Při dostatečném počtu zájemců bude přes noc Zeleného čtvrtku zpřístupněna Getsemanská zahrada
- Hledání vhodných prostor pro konání primiční oslavy br.Jakuba
- Řešení parkovacích míst rezervovaných pro potřeby Farního úřadu
- Domluven termín schůzky 22.4. po „půldesítce“ pro účastníky Společné farní dovolené
Ükoly na příští zasedání:
Zjistit další možnosti úspor při osvětlení kostela
Najít vhodné místo pro konání primiční oslavy br. Jakuba (Františka Sadílka)
Termín dalšího zasedání: neděle 22. 4. 2007 od 19:15

KONFLIKTY

JAKO

„HOST (Z) MĚSÍCE“

Zapsal: Vojtěch Škácha

V DUBNU

„Patří i konflikty k životu křesana?“ je název povídání prvního dubnového středečního večera. Stématem
konfliktů přivítáme Ing. Mgr. Marii Novákovou, pedagožku, jejíž odborná činnost je velmi rozmanitá.
Ač matka dvou dětí, věnuje se dalšímu vzdělávání pedagogů, vede semináře na různá témata: od
výcviků psychosociálních dovedností pro dospělé, přessemináře pro studenty pedagogiky o sexuální
výchově, konfliktech, komunikaci, řešení krizí atd., až posemináře na témata prevence šikany a
užívání návykových látek. Již 25 let pracuje sdětmi, mládeží a rodinami.
4. dubna od 19 hodin ve farním sále máte možnost dozvědět se něco nového o vzniku a příčinách
konfliktů, o jejich předcházení a samozřejmě i něco o postupech jejich řešení; neméně pak ojejich
úloze vživotě křesana.
Vkvětnu se můžete těšit na PhDr. Zdeňka Vojtíška, vedoucího katedry filosofie a religionistiky
Evangelikálního teologického semináře vPraze a odborného asistenta katedry psychosociálních věd
Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, který přijde s již avizovaným tématem „Sekty“.
Podrobnosti naleznete opět na farním webu, stránkách SSM a na nástěnce vpředsíni kostela. Těšíme
se na Vaši návštěvu, Vaše Smíchovské Společenství Mládeže.

DÍKY !
Veliký dík patří více než 20 dobrovolníkům, kteří přišli v sobotu 24.3.
na "předvelikonoční" úklid kostela. Díky dobré organizaci prací se vše
podařilo stihnout za 3 hod. Pro ty, kteří zapomněli nebo neměli čas příště budeme uklízet 9.6., před biřmováním.
4

KŘESŤANE

…“

Postní doba pokročila, budeme slavit Květnou neděli, prožívat Svatý týden a nejdůležitější křesanské
svátky, Velikonoce. Během uplynulých týdnů jsme rozmanitými způsoby usilovali o zintenzivnění
duchovního života, abychom se oprostili od svých často málo podstatných (možná až zbytečných)
zájmů, požitků, radostí, starostí… Abychom si vsrdci připravili více místa pro pochopení velikosti a
dosahu Boží lásky, která miluje tolik, že se za nás, hříšné, zcela vydává (viz. Jan 3, 16).
Mnoho krásných podnětů kpřemítání (nejen) pro zbývající dny postu nám nabízí i 4. eucharistická
modlitba. Některé její části bych tu proto ráda připomněla:
„…Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký
a žes všechna svá díla učinil vmoudrosti a lásce.
Člověka jsi stvořil ksvému obrazu a svěřil jsi mu celý svět,
aby vládl nade vším tvorstvem a sloužil jedině tobě, svému Stvořiteli.
A když ti člověk odepřel poslušnost a ztratil tvé přátelství,
tys ho nenechal napospas smrti.
Slitovával ses nad lidmi a pomáhal jim, aby tě hledali a nacházeli.
Častokrát jsi jim nabízel smlouvu a kázáním proroků je učil očekávat spásu.
A tak jsi, Otče, miloval svět, žes knaší spáse poslal svého jediného Syna,
když přišla plnost času..“
„…Chudým zvěstoval spásu, zajatým vykoupení, zarmouceným radost.
A naplnil tvou vůli až ksmrti kříže;
svou smrtí smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život.“
A abychom už nežili sami sobě, a žili pro něho, tvého Krista,
pro nás ukřižovaného a vzkříšeného,
poslal jako svůj první dar těm, kdo uvěřili, tvého svatého Ducha;
a ten dále koná ve světě jeho dílo, všechno naplňuje a posvěcuje…“
„…Když přišla hodina, abys ho Otče, oslavil, ukázal všechnu svou lásku
a těm, které zanechával ve světě, se vydal do krajnosti…“
(ze 4. eucharistické modlitby)
Pane Jeíi, dìkujeme ti a klaníme se ti, nebo svým køíem jsi vykoupil svìt

KŘÍŽOVÉ

křížová cesta

(vz)

CESTY

Děkujeme rozvětvené rodině
Cuhrů, kteří se obětavě, (jako
již po řadu let), ujali v postní
době pořádání nedělních
křížových cest.
V letošním roce navíc přidali
účast nejmladší generace, což
vedlo ke zvýšení zájmu
"nejmladších". Děkujeme !
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TAK

ČETNÉ BUDE TVÉ POTOMSTVO!

(homilie ze druhé neděle postní)

Ve Starém zákoně se často setkáváme spříznivým postojem
ktomuto světu. Zbožnému člověku se dostává od Boha
požehnání: má pole, vinice, má velká stáda dobytka a ovšem
– má také mnoho dětí. Žena, která byla neplodná, se tehdy
považovala za prokletou. VBibli nejedna žena prosí
Hospodina, aby zní sejmul prokletí a veřejnou hanbu
neplodnosti. Poslední ztěchto žen je ještě Alžběta, matka
předchůdce Páně, sv. Jana Křtitele – a to už je dokonce
Nový zákon.
Žalmista slibuje zbožnému muži: „Tvoje manželka bude
jako plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jako výhonky
oliv kolem tvého stolu. Jistého rabína dovedl tento způsob
myšlení až kextrémnímu názoru, že ten, kdo se neožení a
neplodí děti, je vlastně vrahem. To má svou logiku, jestliže
hlavní Hospodinův příkaz Adamovi sEvou a skrze ně všemu potomstvu bylo právě ono „plo te se a
množte se“. Proto ten, kdo tak úmyslně nečiní, připravuje svět o své vlastní potomstvo obdobně, jako
vrah připravuje svět o lidi již narozené a žijící. Nejvyšším požehnáním člověka tedy bylo potomstvo, jak
to vidíme také ve vyprávění o smlouvě Hospodina sAbrahámem zprvní knihy Mojžíšovy, kde mu
Hospodin praví: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ A dodal: „Tak četné bude
tvé potomstvo!“ Vten den uzavřel Hospodin sAbrahámem (tehdy ještě Abrámem) smlouvu: „Tvému
potomstvu dávám tuto zemi od Egyptského potoka až kveliké řece, řece Eufratu!“
Vtéto souvislosti je dobré si připomenout, že staří Izraelité neměli víru ve věčný život, jakou
máme my, křesané, takže pro ně zárukou pokračujícího života nebylo „těla vzkříšení a život věčný“, jak
vyznáváme vnašem krédu, nýbrž spíše soustavné plození potomstva, kterým jakoby člověk prodlužoval
svoji existenci i po své smrti. Sama Panna Maria končí své starozákonně zakotvené „Magnificat“ slovy:
„jak (Hospodin) slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky“.
Dnešní svět rovněž nemá smysl pro posmrtný život, obdobně jako svět starozákonních Izraelitů.
Proto ta hektika profesionálních manažérů, proto ta neschopnost se zastavit. Jestliže všechno, co dělá
člověka člověkem, se naplňuje pouze vtomto světě, pak je třeba ze života urvat, co se dá. A už je
jedno, jestli se to stane vražedným pracovním tempem nebo naopak enormním využíváním chvilkových
slastí, které nám tento svět dopřává.
Vobou případech však na rozdíl od onoho starozákonního pojetí platí, že potomstvo – děti tomuto
způsobu života brání. Proto také náš národ vymírá. A představa, že by podplácení rodin horentními
sumami sociálních dávek změnila jejich postoj kdětem, je falešná. Kdo tedy nostalgicky vzpomíná na
baby-boom vsedmdesátých letech, nech si laskavě uvědomí dvě věci. Tehdy byla naše společnost
zahnána do soukromého života, takže zcela přirozeně lidé tíhli krodině. A pak je třeba si navíc uvědomit,
že ty záviděníhodné „Husákovy děti“ byly určeny ktomu, aby po vší péči ze strany státu šly bojovat
vpřípadném vojenském konfliktu simperialismem do první linie. To se už dnes jaksi nechce vědět.
Po roce 1989 se vkládalo do naší církve snad až příliš mnoho nadějí. Je škoda, že alespoň něco
ztoho mravního „kapitálu“, nasbíraného lidmi formátu kardinála Tomáška, nebylo zhodnoceno.
Právě třeba důraz na rodinu a na děti. Vnímání dětí jako Božího daru, jako požehnání, je přece velmi
silné téma. Je schopno vzbuzovat vztah kpozitivním hodnotám i u těch, kteří jsou jinak církvi a víře
vzdáleni. Přitom je ovšem třeba se vyvarovat moralizující povýšenosti, která dovede spolehlivě pohřbít
veškeré dobré církví hlásané hodnoty: „Tak četné bude tvoje potomstvo!“ Žijeme ve zvláštní době:
jedni dělají všechno možné (a církví nedovolené), aby ke zplození potomstva nedošlo, druzí jsou
naopak schopni podstupovat všemožné procedury (rovněž církví zapovězené), aby kněmu došlo.
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ZELENÝ

ČTVRTEK

je dnem Ježíšovy poslední večeře sučedníky a ustanovení eucharistie, ale také dnem jeho bolestné
úzkosti a opuštěnosti vGetsemanské zahradě. Při večerní a noční adoraci budeme mít příležitost
„zůstat a bdít sním“, tak jak si to On sám přál (srov. Mt 26, 38).
Adorace se může uskutečnit pouze po dobu, na kterou budou vtabulce (v sakristii) zapsány souvisle
na každou hodinu vprůběhu večera a noci vždy 2 osoby.
Vstup do kostela bude možný zboku, přes sakristii (podobně, jako při adoracích na 1. pátek
vměsíci).

VELKÝ

PÁTEK

je dnem, kdy se (z lásky kPánu Ježíši pro nás ukřižovanému) máme postit. Přísný půst, který je
předepsán na Popeleční středu a Velký pátek, zahrnuje půst újmy v jídle (tj. najíst se během dne
pouze jednou dosyta) a půst zdrženlivosti od masa. Půst újmy zavazuje katolické křesany od 18 do 60
let, půst od masa od 14 let. Vtento den se neslouží mše svatá, ale konají se zvláštní obřady na
připomínku Ježíšovy oběti na kříži.

BÍLÁ

SOBOTA

je dnem, kdy Ježíšovo mrtvé tělo odpočívalo vhrobě. Je vhodné vtento den navštívit kostel a ztišit se
u Božího hrobu. Ani na Bílou sobotu se přes den neslouží mše sv.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
začíná vlastně už obřady Velikonoční vigilie vsobotu večer, kdy bývají udělovány iniciační svátosti
dospělým. Pamatujme vmodlitbě na katechumeny.

VELIKONOČNÍ

BOHOSLUŽBY

2007

VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI

1.4. Květná neděle: 8.00
9.30
11.15
17.00
18.00
5.4. Zelený čtvrtek: 7.30
17.30

mše sv.
mše sv. sžehnáním ratolestí
mše sv. (u sv. Gabriela)
křížová cesta v kostele
mše sv.
ranní chvály
mše sv. na památku poslední večeře Páně
adorace vGetsemanské zahradě

6.4. Velký pátek:

7.30
9.30
15.00
17.30

ranní chvály
křížová cesta pro děti
křížová cesta v kostele
velkopáteční obřady – památka umučení Páně

7.4. Bílá sobota:

7.30
10.00
15.00
16.00

ranní chvály
obřady katechumenátu
bohoslužba slova pro děti
nešpory
————————————————————————————————————
20.00 velikonoční vigilie sudělováním iniciačních svátostí

8.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
9.4. Pondělí voktávu velikonočním:

8.00 , 9.30 a 18.00 mše sv. (11.15 u sv. Gabriela)
9.30 a 17.30 mše sv.
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