
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB  

v týdnu od  27. 3.  do  3. 4. 

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
4. NEDĚLE POSTNÍ  

- neděle radosti v postní době - 

je dovoleno ozdobit oltář květinami  

a mešní roucho může být růžové 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

27.3. 
10,30 Za Ditu Schmidtovou a všechny zemřelé příbuzné 

 

 
16,00 Pobožnost Křížové cesty  v Jeníkově 

16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Po 

28.3. 
Pondělí po 4. neděli postní 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

29.3. 
Úterý po 4. neděli postní 

 

=== ====== 

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

St 

30.3. 
Středa po 4. neděli postní 
 

=== ====== 

17,45 Za mír na Ukrajině, za oběti války a pandemie covid 

Čt 

31.3. Čtvrtek po 4. neděli postní  

===  

16,30 

17,00 

V  Jeníkově: Pobožnost Křížové cesty 

Mše sv.: za Marii Brázdovou a rodiče 

Pá 

1.4. Pátek po 4. neděli postní  

První pátek v měsíci dubnu 

=== ====== 

17,15 

17,45 

Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

  Mše sv.:  za rodinu Málkovu, Janatovu, Gregorovu a 
dp. P. Karla Gregora 

So 

2.4. Sobota po 1. neděli postní  

Sv. Františka z Pauly, poustevníka 

7,30 
Za Josefa Chmelíka, rodiče, bratry a ostatní členy 

rodiny 

8,30-11,00 Svatá zpověď před Velikonočními svátky 

14,00 Žehnání Křížové cesty - v prostoru za kostelem 

Ne 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

7,30 
Za Jaroslava a Marii Peškovy, syna Petra a manžele 

Bouškovy 

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

3.4. 14,00-16,00 Svatá zpověď před Velikonočními svátky 

 16,00 Pobožnost Křížové cesty v Jeníkově 

 16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Svatá zpověď před Prvním pátkem bude ve středu a v pátek od 17,00 hod.; v pátek po mši svaté bude 

Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní.  

Příležitost ke sv. zpovědi před Velikonočními svátky bude v sobotu 2.4.2022 dopoledne a v neděli 3.4.2022 

odpoledne v obvyklém čase. Pozváni jsou kněží: z Hlinska, Nasavrk a Krouny. 

Křížovou cestu v prostoru za kostelem - od uměleckého kováře Pavla Tasovského - požehná v sobotu 

2.dubna 2022 Otec biskup Jan Vokál. Ve 14,00 hod. bude v kostele sloužit mši svatou a po ní 

požehná Křížovou cestu. 

Nemocné hodlám navštívit v dalším týdnu tj. od 4. dubna po předchozí domluvě s rodinami. Přijďte, prosím 

domluvit návštěvu - i nemocní mají přijmout sv. svátosti aspoň jednou za rok. 


