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Při nedělních mších stále platí možnost sednout si do místnosti u staré zpovědnice.
Dnes na Květnou neděli 10. 4. bude při všech mších žehnání ratolestí. 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.
Mše v kapli na hospici ve středu a v sobotu od 16:30 jsou volně přístupné, prosíme, abyste si
s sebou brali respirátor.
V úterý 12. 4. bude úklid kostela a fary. Děkujeme všem, kdo se ho účastní.
Na Velký pátek 15. 4. bude v kostele kasička, do které bude možné přispět na Svatou zemi.
Z těchto peněz se financuje vzdělávací a sociální pomoc a údržba poutních míst ve Svaté zemi.
Velikonoční vigilie v sobotu 16. 4. bude v Č. Kostelci i na Boušíně ve 20:30. Více informací
v zápisu pastorační rady. V sobotu při vigilii bude obnova křestních slibů, na kterou si prosím
přineste svíčky (s kalíšky, nebo něčím, aby nekapaly). Naše přihlášení se ke křtu vyjadřuje pěkně
křestní svíčka, je ale možné přinést si i jinou svíčku.
V neděli Zmrtvýchvstání Páně 17. 4. bude při mších žehnání velikonočních pokrmů (mazanec,
beránek…). Přede mší je můžete položit před oltář.
Vzadu v kostele na stolku jsou tabulky na hlídání kostela na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Všem,
kdo se zapíší, děkujeme.
Prosíme ministranty, aby přišli nejpozději 15 min přede mšemi na Květnou neděli a Zelený
čtvrtek. A nejpozději 30 min před bohoslužbou na Velký pátek a v sobotu před vigilií. Děkujeme.
Kdo by z ministrantů chtěl jet na Zelený čtvrtek do katedrály na Missu chrismatis, nahlaste se co
nejdříve panu faráři nebo panu kaplanovi.
V postní době v pondělí a ve středu půl hodiny přede mší svatou se v kostele modlíme růženec
za Ukrajinu. Modlitba je přenášena online.
Ve Svatém týdnu se bude zpovídat od pondělí do středy půl hodiny přede mší sv. ve zpovědní
místnosti v kostele. A navíc ještě ve středu od 19:00 na faře, kde bude zpovídat pan farář i pan
kaplan, nemusíte se rezervovat. Toto je poslední možnost před Velikonocemi. Od Zeleného
čtvrtka do Neděle Zmrtvýchvstání se před bohoslužbami zpovídat nebude.
Ti ze starších, kteří by chtěli odvést autem na bohoslužby Svatého týdne, ať se přihlásí paní
L. Štěpánové (tel.: 607 714 916).
Sbírka z minulé neděle na opravu interiéru kostela byla 33 672,- Kč. Děkujeme! Více informací
na webu a na nástěnce ekonomické rady.
Kasička postní sbírky na Mery’s meals bude v kostele do neděle 17. 4.. Pouhých 459 Kč nasytí
jedno dítě po celý školní rok. Děkujeme všem, kteří přispěli a přispějí.

Jsme zváni na tradiční křížovou cestu, která proběhne v Novém Městě na Velký pátek ve 20:00.
Vice informaci naleznete zde.
Vzadu na stolku je k prodeji rodinný paškálek za 80,- Kč. Paškálek si můžete zakoupit také
v papírnictví Ivín.
Chceš strávit příjemné chvíle mezi svými vrstevníky 18-30 let? Právě pro tebe je tu akce nejen
pro studenty – Studentský Velehrad. Registrace možná i jen na víkend nebo jeden den. Dnes,
v neděli 10. 4., je poslední možnost přihlášení. Mimo jiné zajímavé obohacující přednášky,
koncerty, workshopy, modlitby, bohoslužby s našimi biskupy… Každý si přijde na své. Neváhej!
Vzadu v kostele je nástěnka, díky které se můžeme společně zapojit do pomoci ukrajinským
uprchlíkům. Informace jsou také na farním webu. Čeští a moravští biskupové děkují a žehnají
všem, kteří pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. A prosí nás, abychom
nepolevovali, a nadále, dle našich možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu,
nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby
těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti.
Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem,
radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).

