
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB  

v týdnu od  3. 4.  do  10. 4. 

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

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

Bouškovy 

3.4. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

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

 
16,00 Pobožnost Křížové cesty  v Jeníkově 

16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Po 

4.4. 
Pondělí po 5. neděli postní 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

5.4. Úterý po 5. neděli postní 

Sv. Vincence Ferrerského, kněze 

=== ====== 

17,00 

    18,00 

V  Jeníkově:  Sv. zpověď před Velikonočními svátky 

Mše svatá: za uzdravení 

St 

6.4. 

Středa po 5. neděli postní 

Úmrtní den sv. Metoděje + 6.4.885 

=== ====== 

17,45 Za Boží pomoc a ochranu a za dar zdraví 

Čt 

7.4. 
Čtvrtek po 5. neděli postní  

Připomínka sv. Jana Křtitele de la 
Salle, kněze, zakl. Školských bratří 

===  

17,30 

18,00 

V  Jeníkově: Pobožnost Křížové cesty 

Mše sv.: za manžele Homolkovy a syna Františka 

Pá 

8.4. 
Pátek po 5. neděli postní 

=== ====== 

17,15 

17,45 

Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

  Mše sv.: za Josefa Hejduka, manželku, rodiče a 
Josefa Teplého 

So 

9.4. 
Sobota po 5. neděli postní  

7,30  Za dp. P. Jiřího Remeše + 3.4.2021, pohřeb 10.4.2021 

=== ======  

Ne KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ - NEDĚLE 

== začátek svatého týdne == 

Památka vjezdu Pána Ježíše do 
Jeruzaléma 

Svěcení ratolestí při obou mších sv. 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

10,30 Za Miloslava Zavřela a rodiče 
10.4. 

 16,00 Pobožnost Křížové cesty v Jeníkově 

 16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

 

Příležitost ke sv. zpovědi před Velikonočními svátky bude ještě dnes v neděli 3.4.2022 odpoledne od 14,00 -

16,00 hod.  Zpovídat budou už jen dva kněží: dp. P. Čtvrtečka a Mons. Pospíšil. V Jeníkově budu 

zpovídat v úterý od 17,00 hodin.  

Slatiňany - den modliteb za nová povolání k duchovnímu stavu bude tuto sobotu 9.4.2022 v klášterní kapli 

sester františkánek, začátek v 9,30 hod. Celý pořad modlitebního dne je ve vývěsce před kostelem.  

Sbírka na Plošné pojištění kostelů v naší diecézi se koná příští neděli. Biskupství se na nás obrací s prosbou, 

abychom tuto sbírku na pojištění našich kostelů a far podle svých možností podpořili a vyslovuje všem 

dárcům upřímné: Pán Bůh zaplať!  

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

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


