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Na webu a vzadu na stolku jsou možnosti zpovědi před Velikonocemi. Lístečky je možné vzít si 
domů. Prosíme, abyste využili tyto možnosti a nenechávali zpověď na Svatý týden. Děkujeme.  

Při nedělních mších stále platí možnost sednout si do místnosti u staré zpovědnice. 

Dnes v neděli 3. 4. bude při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození miminka. 
Po mších bude sbírka na opravu interiéru kostela (obnova elektroinstalace, osvětlení, 
malování). Více informací na webu a na nástěnce ekonomické rady. Cyklokřížová cesta okolo 
olešenských křížů se z důvodu nepříznivého počasí ruší. Křížová cesta bude v kapli sv. Antonína 
od 14:00. Od 18:00 bude křížová cesta v kostele sv. Jakuba. Dnes bude také v 15:00 ekumenická 
bohoslužba v kapli P. Marie Sněžné na Žernově.  

Ve čtvrtek 7. 4. po mši bude na cca 45 min. ministrantská schůzka pro všechny (starší i mladší), 
kteří ministrují nebo by chtěli ministrovat. Adorace bude od 19:00 do 20:00. Děkujeme všem, 
kdo se zapíší na hlídání. 

Od 9. do 10. 4. se uskuteční setkání mládeže z našeho vikariátu, a to v Jaroměři – Josefově na 
téma "Ukrajina a my". Připravena bude spolčená práce, zajímavá hra, diskuze a modlitby. Více 
informací naleznete na plakátku na nástěnce a na webu vikariatnachod.webnode.cz. 

Od soboty 9. 4. jsou znovu volně přístupné mše v kapli v hospici ve středu a v sobotu od 16:30. 

Na Květnou neděli 10. 4. bude při všech mších žehnání ratolestí. Prosíme, vezměte si je s sebou. 
Prosíme ministranty, aby přišli nejpozději 15 min. přede mší sv. do sakristie. Děkujeme. Po mších 
bude sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov. V 18:00 bude místo křížové cesty 
adorace, při které se budeme modlit za mír na Ukrajině. Adoraci povedou manželé Blažkovi 
z Nového Města, bude doprovázena texty o. Pia z Pietrelciny, který sám sloužil v první světové 
válce a přijal výzvu papeže, aby se modlil za mír a za spásu duší, a obětoval sám sebe. Také 
duchovně doprovázel ty, kteří byli ve válce. 

V postní době v pondělí a ve středu půl hodiny přede mší svatou se budeme v kostele modlit 
růženec za Ukrajinu. Modlitba bude přenášena online. 

Pan biskup Josef Kajnek nás prosil, abychom připomněli, že do konce dubna je možné se 
přihlásit do kněžského semináře, a také abychom vybízeli k modlitbám za kněžská a řeholní 
povolání. Zároveň abychom připomenuli možnost studia laiků na teologických fakultách v Praze 
a v Olomouci, a také zdůraznili mladým lidem důležitost studia na pedagogických fakultách a na 
zdravotnických školách. 

Vzadu na stolku je k prodeji rodinný paškálek za 80,- Kč. 

Vzadu v kostele je nová nástěnka, díky které se můžeme společně zapojit do pomoci 
ukrajinským uprchlíkům. Informace jsou také na farním webu. 

 
 


