
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  1. 5.  do  8. 5.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

 16,00 První Májová pobožnost v kapli v Jeníkově 

 17,15 První Májová pobožnost zde v kostele 

Po 

2.5. 
Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

      === ====== 

      === ====== 

Út 

3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

      === ====== 

18,00 
  V kapli v Jeníkově: Za pomoc a ochranu Boží pro 

celou rodinu - Po mši sv.: Májová   

St 

4.5. Středa po 3. neděli velikonoční 

      === ====== 

17,45 
Za rodiče Hladkých, syna Antonína a zemřelé z rodiny 

Po mši sv.: Májová pobožnost 

Čt 

5.5. 
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 

      === ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za Ondřeje Pražáka + Májová 

Pá 

6.5. 
Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučed. 

První pátek v měsíci květnu 

      === ====== 

17,45 
Za Karla a Růženu Myškovy, syna Karla a snachu  

Alenu - Po mši sv.: Smírná pobožnost 

So 

7.5. 
Sobota po 3. neděli velikonoční 

7,30 Za Stanislava Štorka, rodiče a sourozence 

      === ====== 

Ne 
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

- NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 

Světový den modliteb za povolání  

k duchovnímu stavu 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

8.5. 
10,30 

Za Kristýnu Polanskou, manžela a všechny zesnulé 
členy rodiny 

16,00 Májová pobožnost v kapli v Jeníkově 

17,15 Májová pobožnost zde v kostele 

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

Májové pobožnosti konáme: Dnes První májová: v 16,00 v Jeníkově a v 17,15 zde v kostele; ve všední dny po 

večerní mši svaté v Jeníkově a zde v kostele - kromě pátku, kdy bude Smírná pobožnost.  

Mše svaté a Májové v Podskále: začínají zítra 2. května a pokračují každé pondělí v květnu večer v 18,00 hod.    

Příležitost ke sv. zpovědi před 1. pátkem bude ve středu a v pátek od 17,00 hod.  

Kněžské svěcení: V sobotu 7. 5. v 10. 00 hod.  přijme v katedrále Svatého Ducha z rukou diecézního biskupa 

Mons. Jana Vokála  kněžské svěcení jáhen Pavel Jelínek, dosavadní jáhen v Poděbradech.   

Sbírka na bohoslovce a seminář bude příští neděli 8. května 2022 při obou mších svatých. Mons. Josef 

Kajnek, pomocný biskup a biskupský vikář pro duchovní povolání, nás opět prosí o velkodušnost, již 

mnohokrát prokázanou a dárcům vzdává upřímné: Pán Bůh zaplať! Zítra začne Týden modliteb za nová 

duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Naši biskupové nám píší: Zveme vás tedy k 

modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou 

žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána nebo modlitbu růžence. 

 


