
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  6. 2.  do  13. 2.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, 

japonských mučedníků z 16. stol. 

7,30 Za Marii Adámkovou, manžela, oboje rodiče a vnuka 

   6.2. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

7.2. 
Pondělí 5. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

8.2. 

Sv. Jeronýma Emilianiho 

Sv. Josefiny Bakhity, panny 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově:  za Václava Chmelíka, rodiče a sourozence 

St 

9.2. 
Středa 5. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Jaroslava Dvořáka, rodiče a manžele Bodlákovy 

Čt 

10.2. 
Sv. Scholastiky, panny,  

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za rodiče Málkovy, syna a vnučku 

Pá 

11.2. 

Panny Marie Lurdské - 

Světový den nemocných 

=== ====== 

17,45 Za naše nemocné 

So 

12.2. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za dp. P. Jiřího Mannla, emer. faráře v Holicích  

=== ====== 

Ne 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

13.2. 10,30 
  Za Františku a Antonína Zdražilovy a za požehnání 

pro celou rodinu 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ (Ž 99,1) 
Světový den nemocných - před třiceti lety 13. května 1992 vyhlásil svatý Jan Pavel II. Světový den 

nemocných, aby obrátil pozornost Božího lidu, katolických zdravotnických zařízení i občanské 

společnosti k nemocným a k těm, kteří o ně pečují. Byl vybrán 11. únor - den zjevení Panny Marie 

v Lurdech. Sv. Otec vybízí: „Modleme se za lékaře, zdravotní sestry a všechny zdravotníky, aby byli 

bohatí na milosrdenství a nabízeli pacientům spolu s odpovídající péčí i svou bratrskou blízkost“. 

Slatiňany - Den modliteb za nová kněžská, řeholní a ostatní povolání bude v sobotu 12. 2. 2022 v klášterní 

kapli sester františkánek ve Slatiňanech, Nádražní ul. 153. Začátek v 9,30 hod. Celý pořad je ve 

vývěsce před kostelem. Neochabujme ve svých modlitbách a obětech za nová povolání a vyprošujme 

všem milost vytrvat na započaté cestě ke kněžství, řeholnímu nebo manželskému životu. I dobrá 

katolická rodina vyrůstá na základě Božího povolání… 

Řím.katol. farnost-děkanství Skuteč a Junák - český skaut zvou skauty a širokou veřejnost na 5. SEMINÁŘ 

VE SKUTČI: Věda, víra, skauting - v sobotu 26. února 2022 v Kulturním klubu Skuteč. Přednášející, 

úplný program a důležitá sdělení jsou na plakátku ve vývěsce vzadu v kostele. 

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové - plánujeme celostátní setkání mládeže z celé České republiky 

v termínu 9. - 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Jsou zváni všichni mladí ve věku 14-26 let. Starší 

mládež zveme ke službě v přípravných týmech. Přihlašování na setkání je spuštěno od 3. ledna 2022. 

Více informací najdete na: http://celostatnisetkanimladeze.cz/. P. Kamil Strak a přípravný tým CSM. 

 

http://celostatnisetkanimladeze.cz/

