
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  22. 5.  do  29. 5.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

a sv. RITY z CASCIE, řeholnice 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

22.5. 10,30 Za Marii Hrůzovou a rodiče 

 16,00 Májová pobožnost v kapli v Jeníkově 

 17,15 Májová pobožnost zde v kostele 

Po 

23.5. 
Pondělí po 6. neděli velikonoční 

      === ====== 

      === ====== 

Út 

24.5. Úterý po 6. neděli velikonoční 
      === ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za uzdravení - Po mši sv. Májová 

St 

25.5. 

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a uč.círk. 

Sv. Řehoře VII., papeže 

Sv. Marie Magdalény de´Pazzi, panny 

      === ====== 

17,45 Za Zdeňku Bartoňovou, manžela a rodiče - Májová 

Čt 

26.5. 

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

====== doporučený svátek====== 

      === ====== 

17,45 V Kameničkách: za děti naší farnosti.Po mši sv.Májová 

Pá 

27.5. 
Sv. Augustina z Canterbury, biskupa 

      === Začíná příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

17,45 Za Janu Kolbabovou - Po mši sv. Májová 

So 

28.5. 
Sobota po 6. neděli velikonoční 

7,30 Za dar víry 

Po mši svaté Svatá zpověď před Prvním sv. Přijímáním dětí 

Ne 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

29.5. 10,30 Za Bohumila Málka a všechny živé i zemřelé z rodiny 

16,00 Májová pobožnost v kapli v Jeníkově 

17,15 Májová pobožnost zde v kostele 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
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. 

6. neděle velikonoční je dnem modliteb za pronásledované křesťany na celém světě. Jsme solidární se 

všemi bratry a sestrami v Kristu a prožíváme s nimi jejich utrpení v duchu slov sv. Pavla o tajemném 

Těle Kristově: „Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“. I letos se bude v tento den tj. dnes 22. 

5. 2022 konat sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Finanční prostředky z této 

sbírky poputují na pomoc trpícím a pronásledovaným křesťanům na územích, která ovládali islamističtí 

extrémisté. 

První svaté Přijímání dětí bude, dá-li Pán Bůh, příští neděli 29. května 2022 při mši sv. v 7,30 ráno. Svatá 

zpověď dětí bude v sobotu 28. května 2022 v 8,15 hod. (tj. hned po skončení mše svaté). Není správné 

chápat První sv. Přijímání dětí pouze jako jejich slavnost - je to slavnost celé rodiny, včetně jejich 

kmotrů, ba celé farnosti. Určitě to děti povzbudí, když si rodiče, starší sourozenci a ostatní příbuzní, také 

vykonají sv. zpověď během týdne a v neděli s nimi přistoupí ke sv. Přijímání; příležitost ke sv. zpovědi 

bude ve středu 25. 5., ve čtvrtek 26. 5. a v pátek 27. 5. - od 17,00 hod. 

Celostátní setkání mládeže od 9. do 14. srpna 2022 bude v Hradci Králové - je však potřeba se přihlásit. 

Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání prostřednictvím Tv NOE a Radio Proglas 

najdete na stránkách: http://celostatnisetkanimladeze.cz/. Organizátoři nás prosí o modlitbu - je na 

kartičkách v dostatečném počtu na skříňkách se zpěvníky a na stolku u zpovědnice.   

http://celostatnisetkanimladeze.cz/

