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VELIKONOCE 2021 

V LETOHRADSKÉ FARNOSTI 
Milí farníci, 

situace nám stále nedovoluje společně slavit naše svátky ve 

společenství celé farní rodiny. Prožívání bohoslužeb a svátků se 

přesunulo do našich domovů, ať už prostřednictvím videopřenosů 

nedělních mší z nejrůznějších koutů naší republiky, nebo 

prostřednictvím domácích bohoslužeb, které pro vás připravujeme 

na každou neděli.  

Pro slavení Květné neděle a následujících svátečních dnů pro vás 

připravujeme následující program:  

 

Květná neděle na Orlici v kostele 

Neděle 28. 3. 2021 9:00-11:30 Orlice 

- Nabízíme vám, že si můžete zajít do kostela (podobně jako o 

Vánocích s hvězdičkami). Můžete si s sebou přinést jarní větvičku, 

ovázanou látkovou stuhou. Připomínáme si událost, kdy 

v Jeruzalémě lidé se zelenými ratolestmi vítali Ježíše jedoucího na 

oslátku. Větvička, kterou si přineseme, nám tento příběh zpřítomní; 

látková stuha nám připomene, že lidé před Ježíše pokládali i své 

pláště. V kostele větvičkami také vyzdobíme „cestu“. Pro děti 

máme návrh: můžete namalovat obrázek, nebo jinak výtvarně 
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ztvárnit téma tohoto příběhu (lid 

vítá v Jeruzalémě Ježíše jako krále) 

a pověsit ho v kostele na nástěnku.  

- Bude možné si zde ve skupinkách 

(po rodinách) přečíst nedělní 

evangelium a pro každou rodinu 

bude přichystaná požehnaná 

vrbová ratolest (kočičky) a k ní 

ještě něco malého na odnesení 

domů.  

- Kdo bude mít zájem, bude také 

možné přijmout Eucharistii. Není 

nutné se na květnou neděli hlásit 

panu faráři, předpokládáme, že se postupně během dopoledne 

vystřídáme. 

- Na květnou neděli bude opět připravena domácí bohoslužba – její 

součástí jsou také Markovi pašije. Pro ty, kdo nemají možnost si je 

vytisknout, budou k dispozici v letohradském kostele - bude možné 

si je během týdne vyzvednout (jako vloni). 

 

 

- Od květné neděle bude možné se zapisovat na seznam 

k osobnímu rozjímání – adoraci v době Velkého pátku a Bílé soboty.  

Letos bude místo kaple otevřen celý kostel – abychom lépe 

vyhověli hygienickým požadavkům. Seznam pak bude k dispozici 

v letohradském kostele během zeleného čtvrtka. Prosíme, 

zapisujte se postupně, aby nevznikala neobsazená okénka, 

děkujeme za pochopení. 
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Zelený čtvrtek slavíme v rodinách 

Čtvrtek 1. 4. 2021 16:00 – 17:30 Letohrad 

- Pro zelený čtvrtek jsme nachystali aktivitu do vašich domovů, při 

které si budeme připomínat události zeleného čtvrtku. Máme 

připravený řád rodinné slavnosti, kterou lze propojit s domácí 

bohoslužbou, nebo si ji zrealizovat po shlédnutí některého 

z televizních přenosů čtvrtečních obřadů.  

- Můžete přijít do kostela sv. Václava 

v Letohradě, vyzvednout si pro vaši 

rodinu velikonoční chléb a přijmout 

Eucharistii. Řád pro domácí slavnost 

najdete na webových stránkách 

farnosti, bude dostupný od příštího 

týdne. 

- není nutné se hlásit na konkrétní čas. 

Letohradský kostel bude otevřen pro osobní 

modlitbu (adoraci)  

– Velký pátek 2. 4.  8:00 – 15:00 

– Bílá sobota 3. 4. 8:00 – 15:00 

Z hygienických důvodů letos nebude otevřena kaple, 

ale kostel sv. Václava 

Prosíme farníky, kteří jsou ochotni se zapsat na seznam, aby tak 

učinili během květné neděle a zeleného čtvrtku. Pokud se nezaplní 

celé časové rozmezí, bude kostel uzavřen dříve. 
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Velký pátek – tiché rozjímání 

Pátek 2. 4. 2021 16:00 – 17:30 Letohrad 

V tento den vás zveme do letohradského kostela. Každý si může 

přinést s sebou kamínek – bude představovat naše osobní trápení, 

obavu, prosbu nebo bolest, se kterou letošní Velikonoce 

prožíváme, kdo chce, může si vše zapsat na lísteček a položit ho 

v kostele pod něj. Před oltářem bude vytvořen zvláštní obraz, do 

kterého každý svůj kamínek položí.  V kostele budou rozmístěny 

modlitby k rozjímání. Bude možné přijmout Eucharistii.  

- není nutné se hlásit na konkrétní čas. 

Letohradský kostel bude otevřen pro osobní 

modlitbu (adoraci) – Velký pátek 2. 4. 8:00 – 15:00 

Prosíme farníky, kteří jsou ochotni se zapsat na seznam, aby tak 

učinili během květné neděle a zeleného čtvrtku. Pokud se nezaplní 

celé časové rozmezí, bude kostel uzavřen dříve. 

 

Bílá sobota  

Letohradský kostel bude otevřen pro osobní 

modlitbu (adoraci) – Bílá sobota 3. 4. 8:00 – 15:00 

Prosíme farníky, kteří jsou ochotni se zapsat na seznam, aby tak 

učinili během květné neděle a zeleného čtvrtku. Pokud se nezaplní 

celé časové rozmezí, bude kostel uzavřen dříve. 
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Neděle Vzkříšení 

Neděle 4. 4. 2021 7:00-10:00 Letohrad 

- Na webových stránkách bude dostupná bohoslužba s texty a 

žalmy, které čteme při vigilii, a obnovou křestních slibů. 

Doporučujeme udělat si domácí bohoslužbu tak, aby na ní bylo 

možné navázat krátkou bohoslužbou v kostele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Je možné se hlásit u pana faráře na desetiminutové bohoslužby 

s možností přijetí Eucharistie. Bude k vidění také proměněný obraz 

z Velkého pátku. 

Přejeme vám poklidné slavení Velikonoc, které nám tato zvláštní 

doba jistě umožní. Ať je prožijete ve zdraví a s radostí z dobré 

zprávy, kterou nám evangelium po staletí přináší.   

V Letohradě 20. 3. 2021  

Josef Roušar, farář 

Jana Andrášová, pastorační asistentka 


