
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  26. 6.  do  3. 7.        

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za poděkování Pánu Bohu  

  26.6.      10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

27.6. 

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a 
učitele církve 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

28.6. 
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

Večerní mše sv. z Vigilie sv.Petra a Pavla 

=== ====== 

14,30 Pohřeb pí. Marie Peškové:   

St 

29.6. 

Slavnost 
svatých PETRA A PAVLA, apoštolů  

===== doporučený svátek ===== 

=== ====== 

17,45 
Na poděkování za 90 let a 60 let života, za dar 

zdraví a požehnání pro celou rodinu 

Čt 

30.6. 
Svatých Prvomučedníků římských 

=== ====== 

18,00 V Jeníkově: za Zdenu Geherovou a její rodiče 

Pá 

1.7. 
První pátek v měsíci červenci 

=== ====== 

17,45 Na poděkování 

So 

2.7. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za dp. P. Otmara Kaplana (+3. 7. 1997) 

=== ====== 

Ne 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. TOMÁŠE, apoštola 

7,30 
Za Marii Mudrochovou, manžela, syna, snachu a 

sourozence 

3.7. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Příležitostná oznámení: 

Sbírka na podporu činnosti diecézní Charity se koná dnes v neděli 26. 6. 2022 v celé naší diecézi. Za 

finanční dary na podporu Charitního úsilí pomáhat potřebným předem děkují: Ing. Anna Maclová, 

ředitelka a Mons. Mgr. Pavel Rousek, prezident diecézní Charity. Letos slavíme už 30. výročí jejího 

vzniku a ohlížíme se za jejím obdivuhodným dílem. Například jenom projekt Adopce na dálku pomohl 

zhruba 15 tisícům indických dětí, aby se vymanily z chudoby a bezútěšnosti. Z mnohých se jen díky 

pomoci z naší diecéze stali lékaři, učitelé či obchodníci, sedm z nich přijalo kněžské svěcení. Indičtí 

biskupové vyjadřují velkou vděčnost naší Charitě. Výraznou pomocí je katolická charita samozřejmě i na 

území naší diecéze, kde se odehrává převážná část jejích aktivit, a to v péči o staré, nemocné a jinak 

znevýhodněné. Otec biskup Jan Vokál v úředním listu diecéze (ACRG 6/2022) vyslovuje uznání věřícím i 

ostatním lidem dobré vůle, a konstatuje, že bez jejich pomoci by se toto veliké dílo nemohlo dařit.  

Poutě na Chlumku v Luži budou: 3. 7.; 21. 8.; 11. 9. a 28. 9. 2022. Ve vývěsce před kostelem a na 

www.chlumek.net jsou o jednotlivých poutích podrobné informace. 

Katolická charismatická konference bude na Výstavišti v Brně ve dnech 6. - 10. července 2022. Pro bližší 

informace nebo pro pomoc s přihlášením se prosím obraťte na paní Hanu Hladkou – tel.: 728 023 718. 

Více o konferenci najdete i na stránkách naší farnosti: http://farnostkamenicky.cz .  

http://www.chlumek.net/
http://farnostkamenicky.cz/

