
Velikonoce 2019
ZPOVÍDÁNÍ 
Loučná středa 10.4. od 15.30, MS 16.00 hod. 
Sobotín středa 10.4. od 17.00, MS 18.00 hod.
Velké Losiny pátek 12.4  od 15.30, MS 17.00 hod.
Šumperk        neděle 14.4. od 15.00 – 18.00 hod.

14.4. -  KVĚTNÁ NEDĚLE    
Žehnáním  ratolestí  (kočiček)  a  průvodem  si  připomeneme  Ježíšův  vjezd
do Jeruzaléma. Kočičky můžete mít celý rok doma za křížem a před Popeleční
středou je přineste do kostela. Budou spáleny a popel se použije na udělování
popelce na Popeleční středu. Při mši svaté se čte evangelium o umučení Pána
Ježíše Krista (pašije). 

Velké Losiny 8.15 Loučná 9.45 Sobotín 11.15
17.4.-STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
VELKÉ LOSINY-ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE
12.00 – 16.00 adorace, 16.00 růženec, 16.30 křížová cesta, 17.00 MS

18.4.   ZELENÝ ČTVRTEK
Mší svatou si připomeneme poslední večeři Pána Ježíše
s apoštoly a  současně první  mši  svatou.  Při  ní  ukázal
všechnu svou lásku až do krajnosti,  obětoval Otci své
tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína.  Poté přikázal apoštolům, aby to
konali na jeho památku.   

17.00 hod – mše sv. Velké Losiny, 
po mši sv. bude bdění v Getsemanské zahradě do 20.00 hod.
Prosíme farníky z Loučné a Sobotína, aby si navzájem domluvili odvoz.

19.4. VELKÝ PÁTEK-  den přísného půstu
Dnes si připomínáme utrpení a smrt Ježíše Krista, které lidem přinesly spásu. 
Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.

Loučná 15.00 – křížová cesta, 15.30 - liturgie, uctění kříže 
Velké Losiny 16.15 – křížová cesta, 17.00 – liturgie, uctění 
kříže

Sobotín 15.00 – křížová cesta, 15.30 – liturgie, uctění kříže

20.4. BÍLÁ SOBOTA
Bílá sobota je dnem ztišení a bdění u Ježíšova hrobu. Věřící se střídají na stráži,
aby se připravili na jeho slavné vzkříšení. 

K modlitbě u Božího hrobu bude kostel otevřen:
Velké Losiny 12.00 –15.00
 Sobotín          14.00 -16.00 

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE 
Slavnost Veliké noci začíná slavností světla. Následuje Exultet
(velikonoční chvalozpěv) a  bohoslužba slova. Při Gloria se na
projev radosti rozezvučí varhany, zvony a zvonky. Můžete si je
přinést i z domu. Po promluvě následuje obnova křestních slibů.
Bohoslužba vrcholí slavením eucharistie. 

20.00hod  - VELKÉ LOSINY
slavnostní mše svatá Veliké noci
Dary na Boží hrob

Po mši svaté velikonoční beránek na faře.    

21. 4. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
Velké Losiny 8.15     Žárová  14.30
Loučná 9.45              Vernířovice 16.00
Sobotín 11.15
Žehnání pokrmů - v církvi je to starý zvyk. Požívání 
jídla je posvátnou činností (1 Kor. 10,31), proto se modlíme každý den také před
i po jídle a na největší svátek Zmrtvýchvstání žehnáme pokrmy.
Sbírka na kněžský seminář

22. 4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Velké Losiny 8.15, Loučná 9.45    
Sobotín 11.15
žehnání pomlázek (tatarů)
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