
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  13. 2.  do  20. 2.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

6. 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 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

14.2. 

14. února 869 zemřel v Římě sv. Cyril 

Sv. Valentina, biskupa a mučedníka 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

15.2. 
Úterý 6. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Bohdanu Laštůvkovou 

St 

16.2. 
Středa 6. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Miroslava Vondráčka jeho dceru Marii a vnučku  

Čt 

17.2. 

Sv. Alexia a druhů, řeholníků -  

zakladatelů řádu služebníků P. Marie 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Marii a Vlastimila Novákovy a celý rod 

Pá 

18.2. 
Pátek 6. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za rodinu Pérkovu a Chmelíkovu 

So 

19.2. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Na dobrý úmysl 

=== ====== 

Ne 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

 20.2. 10,30 Za Antonína a Miloslavu Brázdovy a Jana Pavlíčka 

 === ====== 

 === ====== 

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

Sbírka Svatopetrský haléř bude příští neděli 20. února při obou mších svatých. Sbírka se koná na celém 

světě. V naší zemi tradičně v neděli okolo svátku Stolce sv. Petra (22. února). Výtěžek je věnován na 

charitativní činnost a pomoc celosvětové církvi. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 

8. století. Její výtěžek je určen do rukou Svatého Otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb.  

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 bude letos - dá-li Pán Bůh - ve dnech 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. 

Dětský časopis DUHA je k vyzvednutí na stolku u zpovědnice. Pro minulé číslo zvolil vydavatel větší formát 

A 4 a zase se vrátil k vžitému formátu A 5.  

Nabídka dětského časopisu NEZBEDA pro děvčata a chlapce školního věku s přílohou CVRČEK pro 

předškolní děti; vychází měsíčně ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým. Ukázkové číslo je také 

na stolku u zpovědnice; na požádání nám zašlou starší čísla pro rozdání rodičům, protože právě oni 

rozhodují, co jejich děti budou číst a jak budou formovány v růstu ve víře.  

http://celostatnisetkanimladeze.cz/

