
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  24. 4.  do  1. 5.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

Sv. Jiří, mučedníka, patrona skautů 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

24.4. 10,30 Za Emilii Dřevíkovskou, manžela a děti 

       === ====== 

       === ====== 

Po 

25.4. 
Sv. Marka, evangelisty 

      === ====== 

      === ====== 

Út 

26.4. 
Toto úterý se může slavit mše svatá 
ze svátku sv. VOJTĚCHA, bisk. a muč.  

      === ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za Jaroslava Mudrocha 

St 

27.4. 
Středa po 2. neděli velikonoční 

      === ====== 

17,45 Za Vlastu Moučkovou a rodiče 

Čt 

28.4. 

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční 

Sv. Petra Chanela, kněze a mučed. 

Sv. Ludvíka Marie Grigniona, kněze 

      === ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově:  za Marii a Jiřího Pražákovy a 

rodiče z obojí strany 

Pá 

29.4. 
Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky 
církve, patronky Evropy 

      === ====== 

17,45 
Za Antonína Hladkého, Marii Slavíčkovou, Vladimíra 

Šilera a jejich rodiče 

So 

30.4. 
Sobota po 2. neděli velikonoční 

Sv. Zikmunda, muč., a sv. Pia V. papeže 

7,30 Za uzdravení 

      === ====== 

Ne 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Sv. JOSEFA, Dělníka 

7,30 Za děti, které půjdou letos k 1. sv. Přijímání 

 1.5. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

17,15 První Májová pobožnost zde v kostele 

      === ====== 

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

Sbírka na Pojištění kostelů, konaná v neděli 10. dubna 2022 vynesla 14.814,- Kč a sbírka Pro křesťany ve 

Svaté zemi, kteří jsou v tíživé životní situaci v důsledku pandemie, konaná v Božím hrobě 16. - 18. 

dubna 2022 vynesla 5.272,- Kč. Všem dárcům vyslovuji upřímné: Pán Bůh zaplať!   

Dnes je Druhá neděle po Velikonocích - je nazývána Bílou nedělí. V dobách rané církve tento den nově 

pokřtění odkládali svá bílá roucha, do kterých byli oblečení při křtu o Velké noci. Od roku 2000 je 

slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a 

naděje. Velkým šiřitelem Božího milosrdenství byla sestra Faustyna Kowalská, polská řeholnice a 

mystička, která žila v první polovině 20. století. Sestra Faustyna byla v jubilejním roce 2000 prohlášena 

sv. Janem Pavlem II. za svatou. Stalo se tak právě na druhou neděli velikonoční, kterou při této 

příležitosti svatý papež ustanovil za neděli Božího milosrdenství. O pět let později, v roce 2005, 

v předvečer tohoto svátku, se papež sv. Jan Pavel II. navrátil do Otcova domu. (Zdroj: www.cirkev.cz) 

Slavkovice - Pouť k Božímu milosrdenství je tuto neděli 24. dubna 2022. Více ve vývěsce před kostelem.  

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


