
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB - KRIZOVÉ OPATŘENÍ 

v týdnu od  12. 4.  do  19. 4.  
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

 === HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ ===  

              SVÁTEK SVÁTKŮ 

Začíná doba velikonoční 

=== 
Mše sv. soukromě: za Pavla Chmelíka, vnučku a celou 

živou rodinu 

12.4. === ====== 

 === ====== 

 === S Kristovou Církví prožívejme radost z vykoupení 

Po 

13.4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 
      === 

Mše sv. soukromě: za Josefa a Miladu Vodičkovy, 
dceru, syna a snachu 

      === ====== 

Út 

14.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
===  Mše sv. soukromě: za živé i zemřelé farníky 

      === ====== 

St 

15.4. 
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

      === Mše sv. soukromě: za živé i zemřelé z rodiny 

      === ====== 

Čt 

16.4. 
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

      === Mše sv. soukromě: za Václava Havlíka a jeho rodiče 

      === ====== 

Pá 

17.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
      === 

Mše sv. soukromě: za Čestmíra Hladíka, oboje rodiče 
a sourozence 

      === ====== 

So 

18.4. 
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

      === Mše sv. soukromě: za dp. P. Arnošta Jílka z Rosic n. L.  

      === ====== 

Ne 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

 

      === 
Mše sv. soukromě: na poděkování za 70 let života 
s prosbou o Boží pomoc a požehnání do dalších let 

19.4.       === ====== 

      === ====== 

      === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
 

Začala doba velikonoční: Od neděle Zmrtvýchvstání až do neděle Seslání Ducha Svatého se místo „Anděl 
Páně“ modlíme „Raduje se, Královno nebeská“ - Kancionál č. 006. Protože skončila kající doba 
postní, ruší se i liturgická omezení, daná pro postní dobu: Při mši svaté se již nevynechává Aleluja, o 
nedělích a svátcích se opět užívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu, oltář se zase zdobí květinami a 
odkládá se fialové mešní roucho. Dá-li Pán Bůh - až skončí stav nouze, zase budeme zpívat Ordinárium. 
Varhanní doprovod i výběr písní je dán požadavky pro dobu velikonoční, svatodušní svátky nebo 
později pro liturgické mezidobí.  

Velikonoční oktáv má své specifické uspořádání - prožívá Zmrtvýchvstání Páně-proto se neslaví svátky svatých. 

 
Od duchovního správce přijměte srdečné přání požehnaného prožití velikonočních svátků! 

Kostel je otevřen každý den od 8:00 - 19:00 hod. 
 


