
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  8. 5.  do  15. 5.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

Po 

9.5. 
Pondělí po 4. neděli velikonoční 

      === ====== 

      === ====== 

Út 

10.5. 
Sv. Jana z Avily, kněze a učitele cirk. 

      === ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově:  Za Josefa a Marii Vaškovy, Josefa 

a Františku Myškovy, oboje rodiče, a Josefa 
a Stanislavu Myškovy. Po mši sv. Májová 

St 

11.5. 
Středa po 4. neděli velikonoční 

      === ====== 

17,45 Za nemocnou osobu. Po mši sv. Májová  

Čt 

12.5. 

Sv. Nerea a Achilea, mučedníků  

Sv. Pankráce, mučedníka  

      === ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově:  za Mgr. Petra Čápka - Májová  

Pá 

13.5. 
Panny Marie Fatimské 

      === ====== 

17,45 Za Cecílii a Františka Štorkovy a děti - Májová  

So 

14.5. 
Sv. Matěje, apoštola 

7,30 Za bratra Josefa Balka a zemřelé z rodiny 

      === ====== 

Ne 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7,30 Za Josefa Adámka, otce a vnuka 

15.5. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

16,00 Májová pobožnost v kapli v Jeníkově 

17,15 Májová pobožnost zde v kostele 

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

Sbírka na bohoslovce a seminář bude dnes v 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! 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. 

Den modliteb za nová duchovní povolání bude ve Slatiňanech v sobotu 14. 5. 2022 v 9,30 hod. v kapli sester 

františkánek. Úplný pořad je ve vývěsce před kostelem. 

Májové pobožnosti konáme: V neděli: v 16,00 v Jeníkově a v 17,15 zde v kostele; ve všední dny po večerní 

mši svaté v Jeníkově i zde v kostele.  

Mše svaté a Májové v Podskále: jsou každé pondělí v květnu večer v 18,00 hod. 

Nový nuncius pro Českou republiku: Dne 1. května 2022 oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce, že na 

základě jmenování papeže Františka se novým apoštolským nunciem v České republice stává 

arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, rodák z Nigerie; je mu 66 let. Před lety působil na apoštolské 

nunciatuře v České republice a při té příležitosti zavítal i do Hlinska. 


