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Pozvání k modlitbě za mládež 6.-13.4.2014

Svatý týden a Velikonoční svátky

Drazí přátelé,
v postním období vyhlížíme horizonty naděje – řečeno slovy papeže Františka – které
nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme zde pro čas, ale pro věčnost!
Nesmíme však také zapomínat na velké okamžiky, které nám Bůh dopřál prožít. Mám
na mysli loňské světové setkání mládeže s papežem Františkem v Brazílii v Rio de
Janeiro. To byla obrovská milost a dar nejen pro ony téměř čtyři milióny mladých ze
178 zemí světa, kteří byli přítomni, ale byl to závažný a nepřehlédnutelný okamžik
v dějinách spásy celého Božího lidu.
Všichni mladí lidé, kteří tam připutovali, měli možnost setkat se s živým Kristem. Papež
František řekl v závěru: “Přišli jste sem jako učedníci a odcházíte jako misionáři.“
Protože je před námi v postní době týden modliteb za mládež v naší vlasti, myslím, že
toto by mohla být základní myšlenka. Prosit ve společné modlitbě Pána za každého
mladého člověka v naší zemi, aby se setkal s Kristem, přijal osobně pozvání do jeho
“evangelizační školy“ a takto proměněn se každý člověk stal opravdovým misionářem –
to je člověkem – který bude kolem sebe šířit kulturu života, který bude rozsévat naději
a mnohým pomáhat objevit smysl vlastního života a poslání být zde pro druhé.
Chci vás poprosit, abychom s tímto úmyslem prožili nejen týden modliteb za mládež,
ale abychom na toto mysleli při každé iniciativě, kterou budeme konat ve prospěch
mladých lidí v naší milované vlasti.
K tomu Vám rád žehnám
+ biskup Pavel Posád, delegát ČBK pro mládež

Květná neděle
Mše svaté této neděle začínají obřadem žehnání ratolesti a následně průvodem do
kostela. Dopolední obřad (v 8.00 a 9.30 hod.) začne u vchodu do kaple sv. Barbory
v arciděkanském kostele, kde se bude konat žehnání ratolestí, po kterém přejdeme
průvodem hlavním vchodem do kostela.
Při večerní bohoslužbě od 18.00 hod. v klášteře se žehnání ratolestí věřícím bude
konat na začátku mše přímo v kostele.

Na webových stránkách farnosti se nacházejí texty vhodné pro modlitbu rozjímání
a přímluv za mládež (www.farnostdomazlice.cz)

Bílá sobota
Na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení
a smrti, a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekává vzkříšení.
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další
svátosti, kromě pomazání nemocných a případně svátosti smíření..
8.00
ranní chvály a modlitba se čtením
8.30 – 20.00
tichá adorace Nejsvětější Svátosti u Božího hrobu
20.30
Velikonoční vigilie
Liturgie Velikonoční vigilie je oslavou vzkříšení Páně. Během této liturgie bude
udělována svátost křtu katechumence a ostatní věřící obnoví své křestní závazky. Na
bohoslužbu prosíme přinést svíce.

Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém Týdnu
PONDĚLÍ:
17.30 – arciděkanský kostel – Kající pobožnost
Po kající pobožnosti v arciděkanském kostele udělování svátosti smíření za účasti
většího počtu zpovědníků
Úterý:
7.00 - 8.00 - arciděkanský kostel;
16.00 - 17.00 - klášterní kostel
Středa:
7.00 - 8.00 - arciděkanský kostel
16.00-17.00 - klášterní kostel
Zelený čtvrtek: 16.00-16.45 - arciděkanský kostel
Velký pátek:
8.45 – 10.00 a 15.00 – 16.00 - arciděkanský kostel
Bílá sobota:
8.45- 10.00 - arciděkanský kostel
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Velikoční triduum: Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota
Všechny liturgické obřady se konají v arciděkanském kostele
Zelený čtvrtek
17.00
Mše Večeře Páně
Po mši – do 20.00 hod. tichá adorace Nejsvětější Svátosti v getsemanské zahradě
Velký pátek
Je dnem půstu a zdrženlivosti od masa. Tento den se neslouží mše sv. Na památku
umučení Páně se koná pobožnost křížové cesty a hlavně liturgie Velkého pátku se
zpěvem pašijí a uctíváním kříže.
8.00
ranní chvály a modlitba se čtením
8.30 – 16.10
tichá adorace Nejsvětější Svátosti
16.15
Křížová cesta
17.00
Obřady Velkého pátku

Slavnost Vzkříšení a Velikonoční pondělí
Mše sv. od 8.00 a 9.30 hod. v arciděkanském kostele a od 18.00 hod. v klášterním
kostele. Na Boží hod velikonoční bude také sloužena mše sv. v Třebnicích – od 14.30
hod. Při bohoslužbách od 9.30 hod. bude udělována svátost křtu.
Na Velikonoční pondělí při dopoledních bohoslužbách se koná žehnání pokrmů.
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