Pořad bohoslužeb o Svatém týdnu:
Květná (Pašijová) neděle - 14. dubna 2019
• Mše svaté: v 7:30, 9:00 a v 11:00 hod.,
mše sv. v 11:00 hod. začíná průvodem s oslíkem (přineste si s sebou kytičku kočiček).
• křížová cesta v 19:00 hod. v zahradě opatství
• svátost smíření: od 7:00 do 12:00 hod.

V úterý a ve středu Svatého týdne – 16. + 17. dubna
Velikonoční svátost smíření: od 17:00 do 19:00 hod.

Zelený čtvrtek - 18. dubna 2019
Začíná Velikonoční triduum, nejvýznamnější svátky nás křesťanů. V tyto dny bychom se měli
účastnit liturgického slavení.
• mše svatá na památku Večeře Páně s obřadem omývání nohou začne v 18:00 hod.
po ukončení liturgie bude Nejsvětější svátost přenesena do „Getsemanské zahrady“
• možnost adorace bude do 22:00 hod. – během adorace se bude i zpovídat

Velký pátek - 19. dubna 2019 - den přísného postu
Společná modlitba breviáře: hodina čtení a ranní chvály v 8:00 hod.;
• do 12:00 hod. je možnost adorovat v „Getsemanské zahradě“
• v 15:00 hod. - v hodině smrti Ježíše - křížová cesta
• v 18:00 hod. obřady na památku umučení Páně s uctíváním kříže; po obřadech
odneseme Nejsvětější svátost do „Božího hrobu“
• možnost adorace do 22:00 hod., na poslední hodinu adorace zveme mládež

Bílá sobota - 20. dubna 2019
•
•
•

V 8:00 hod. společná modlitba breviáře: hodina čtení a ranní chvály;
možnost adorace do 12:00 hod.
Velikonoční vigilie začíná ve 20:00 hod.; shromáždíme se u misijního kříže k obřadu
žehnání ohně; svíce dostanete před bazilikou; průvodem půjdeme do baziliky, kde
budou pokračovat oslavy Zmrtvýchvstání Páně.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - neděle 21. dubna 2019
Mše svaté budou jako obvykle: v 7:30 hod., v 9:00 hod. a v 11:00 hod.
Při všech mších svatých požehnáme pokrmy.

Velikonoční pondělí - 22. dubna 2019
Mše svaté budou v 7:30 a v 9:00 hod. V 18:00 hod. bude mše svatá s pobožností
ke svaté Ritě, při níž požehnáme růže.

