
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB  

v týdnu od  6. 3.  do  13. 3. 

 

De

n 
Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

1. NEDĚLE POSTNÍ 

 

7,30 Za Miroslava Kudyna a oboje rodiče 

6.3. 
10,30 
16,00 

Za živé i zemřelé farníky 

Pobožnost Křížové cesty v Jeníkově 

 16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Po 

7.3. 

Pondělí po 1. neděli postní 

Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

8.3. 
Úterý po 1. neděli postní 

Sv. Jana z Boha, řeholníka 

=== ====== 

17,00 V  Jeníkově: za rodiče, jejich sourozence a celý rod 

St 

9.3. 

Středa po 1. neděli postní 

Sv. Františky Římské, řeholnice 

=== ====== 

17,45 Za Františka Chmelíka, manželku, syna a snachu 

Čt 

10.3. 
Čtvrtek po 1. neděli postní  

Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka 

===  

16,30 

17,00 

V  Jeníkově: Pobožnost Křížové cesty 

Mše sv.: za rodinu Navrátilovu a Mužíkovu 

Pá 

11.3. 
Pátek po 1. neděli postní 

=== ====== 

17,15 

17,45 

Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Mše sv.: za Františka Sádovského, celý rod a Boží 
požehnání pro celou rodinu 

So 

12.3. 
Sobota po 1. neděli postní  

7,30 Za S.M. Bertrandu Růženu Peškovou OP 

=== ======  

Ne 

2. NEDĚLE POSTNÍ 

VÝROČÍ ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

10,30 
Za Antonína a Františku Chmelíkovy, jejich rodiče, 

sourozence a zetě 13.3. 

 16,00 Pobožnost Křížové cesty v Jeníkově 

 16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Popelec: Pro ty, kdo se tohoto obřadu nemohli zúčastnit na Popeleční středu, bude svěcení popela a označování 

popelem ještě dnes na 1. neděli postní na začátku obou mší svatých. 

Postní brožury na letošní rok jsou ještě na skříňkách se zpěvníky -  můžete si je rozebrat.                     

Pobožnost Křížové cesty je obdařena plnomocnými odpustky. Podmínky jsou obvyklé: sv. zpověď, sv. 

Přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce. Je vhodné přecházet od jednoho zastavení k druhému. 

Když se tato pobožnost koná společně, stačí, aby mezi jednotlivými zastaveními přecházel aspoň ten, 

kdo pobožnost vede. Tři podmínky k získání plnomocných odpustků lze vykonat řadu dní před nebo 

potom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, ale je vhodné, aby sv. Přijímání a modlitba na 

úmysl Sv. Otce, byly vykonány v tentýž den, jako odpustkový úkon. Věřící, kteří mají oprávněné 

překážky, mohou získat tytéž odpustky, když se po určitou dobu zabývají zbožnou četbou a uvažováním 

o utrpení a smrti Páně; doba trvání může být například čtvrt hodiny. (Podle Předpisů a ustanovení o odpustcích, L.P. 2009)  



Sbírka na Svatopetrský haléř, konaná v neděli 20. února 2022 vynesla 18.592,- Kč a byla odeslána na 

příslušný účet; všem štědrým dárcům vyslovuji srdečné Pán Bůh zaplať! 

Sbírku na podporu Ukrajině, budeme konat dnes při obou mších svatých.  

 

Celostátní sbírka na mládež: Na základě rozhodnutí biskupů na 128. plenárním zasedání České biskupské 

konference byla schválena celostátní sbírka na pastoraci mládeže. Prosíme, přečtěte následující text v 

ohláškách 6. března 2022: 

      Milé sestry, milí bratři, mladí přátelé, zveme vás na Celostátní setkání mládeže (CSM) do Hradce 

Králové v termínu 9. až 14. srpna 2022, přihlašování je již spuštěno. Pozvěte i své kamarády. Staňte se 

svědky a zakuste novou zkušenost ve víře s Ježíšem a Marií jako sv. Pavel.  

      V rámci CSM zveme do Hradce Králové také mladé rodiny na setkání rodin, a to v sobotu 

13. srpna 2022 – více informací bude na webu setkání a na sociálních sítích. 

      V neděli 13. března proběhne celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže. Výtěžek bude 

použit na přípravu CSM a setkání mladých s papežem na Světovém dni mládeže v Lisabonu, které 

se uskuteční v roce 2023. Dary můžete vložit do nedělní sbírky, popř. zaslat na účet 

2900864161/2010 – rádi vám vystavíme potvrzení o daru.  

      První křesťané si také navzájem pomáhali modlitbou i finanční sbírkou. Za vaši štědrost 

děkujeme a opětujeme ji modlitbou. V minulosti tato velká setkání pomohla mládež povzbudit ve 

víře a zapálit je pro Krista. Proto budeme velice vděčni i za vaše modlitby. 

 

          P. Kamil Strak        biskup Pavel Posád  

ředitel Sekce pro mládež ČBK          delegát ČBK pro mládež 


