
24. dubna 2022 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
24.4. 

2. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

BÍLÁ NEDĚLE 

8.00  

9.30 
K 20. Výročí svatby, za dar zdraví 

a Boží požehnání do dalších let 

17.30 Za Petru Gribkovou 

Pondělí 
25.4. 

Sv. Marka, evangelisty 8:00  

Úterý  
26.4. 

 16:30 
Za rodiče Doležilovy, syna , rodiče 

Šimečkovy, dceru s manželem, 

vnučku s manželem a prarodiče 

Středa 
27.3. 

 16:30 Za duše v očistci 

Čtvrtek 
28.4. 

 16:30 
Za + Antonína Maláka, živou i + 

rodinu 

Pátek  

29.4. 

Sv. Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky církve, 

patronky Evropy 
16:30 

Za + Inku Teichmanovou a celou 

rodinu Teichmanovou 

 

Sobota  
30.4. 

 7.30  

Neděle 
1.5. 

 

3. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

 
SV. JOSEFA, DĚLNÍKA 

8:00 
Za Viléma Niesnera, vnuka a 

rodiče z obou stran 

9.30  

17.30 
Za + manžele Břetislava a Marii 

Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. neděle velikonoční – Bílá (24.4.2022)  

 Příští neděle je 3. velikonoční, zvl. v 9:30 patrocinium našeho kostela, poutní slavnost 

sv. Josefa-Dělníka.  

 Za 2 týdny 8.5. v 9:30 společné udílení svátosti nemocných. Zájemci se hlaste nebo své 

blízké nahlaste v sákristii.  

 Za 3 týdny 15.5. v 9:30 slavnost prvního svatého přijímání, kdy některé naše děti budou 

poprvé přizvány ke Stolu Páně.  

 Již dnes vás zveme za měsíc ,o víkendu 21.5., do Hodoňovic na společné prožití letošních 

Dnů ostravského Boska kolem svátku Marie Pomocnice křesťanů. Hlavní program bude 

v sobotu, jako host je zván Pavel Kuneš, kněz z Klecan u Prahy, katecheta a zakladatel 

křesťanského vysílání Českého rozhlasu a televize. Jeho velikonoční pozdrav najdete na 

našem webu z dnešní neděle nebo na stolku pod kůrem. Budeme rádi, když si uděláme 

čas: jednak na poznání naší táborové základny v Hodoňkách a především na poznání 

sebe navzájem.  

 Sháníme jednu funkční pračku. Kdo by měl možnost, hlaste se u Jiřího Cahy. 

 Vzadu pod kůrem je nabídka knih k rozebrání, převážně o českých osobnostech a 

světcích, z nichž si některé připomeneme v těchto dnech: sv. Vojtěch, Sarkander, 

Nepomuk, Zdislava, Norbert a další. Knihy jsou ZDARMA.  

 Vpravo u sákristie je nabídka knih k zakoupení, zvláště se zaměřením na aktuální 

události ve světě a v církvi: např. Odpoledne křesťanství Tomáše Halíka. Knihy jsou za 

výhodnější cenu, než v knihkupectví. Knihy, prosíme, PLAŤTE V SÁKRISTII.  

 Zde u stolu jsou „ukrajinské pokladnice“, do kterých se mohlo střádat to, co jsme ušetřili 

při postním sebezáporu. Sesbíralo se celkem 27 693,- Kč + 10 euro a v tuto chvíli 

děkujeme všem dárcům za jejich solidaritu s trpícími válkou. Teď po bohoslužbě sem 

dopředu zveme všechny, kteří by se chtěli podílet na rozhodnutí, jak s tím darem naložit.  

 Dnes pravoslavní křesťané slaví Paschu-Velikonoce. Na rozdíl od západního umění, které 

znázorňuje Boží hrob a Kristovo zmrtvýchvstání vzhůru, východní ikony znázorňují 

Kristovo vzkříšení jako „sestoupení do pekel“, do říše smrti, mezi mrtvé, aby vzal starce 

– Adama – lidstvo za ruku a vyvedl je na Světlo a k Životu. Srdečně zdravíme naše 

ukrajinské osadníky ( většina dnes slaví v pravoslavném kostelíku v Michálkovicích) a 

přejeme jim Kristův pokoj slovy jejich velikonočního pozdravu: „CHRISTOS VOSKRES.“ – 

„VOJSTINU VOSKRES.“  

 

Якщо ви принесли пасхальну їжу, тепер її можна благословити. 

(Jakščo vy pryněsly paschalʹnu yžu, těpěr jiji možna blagoslovyty.) 

Pokud jste si přinesli velikonoční pokrmy, mohou být nyní požehnány. 
 


