
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  20. 2.  do  27. 2.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

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

 === ====== 

 === ====== 

Po 

21.2. 

Sv. Petra Damianiho, biskupa a 
učitele církve 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

22.2. 
Stolce svatého apoštola Petra 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za dp.P.Miloslava Šiffela z Hradce Králové 

St 

23.2. 
Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 

=== ====== 

17,45 Za milost osvobození pro Kristiána 

Čt 

24.2. 
Čtvrtek 7. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za dary Ducha Svatého 

Pá 

25.2. 
Pátek 7. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 
Za Marii a Františka Vodičkovy, rodiče, sourozence  

a syna Jana 

So 

26.2. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 za naše nemocné 

=== ====== 

Ne 

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za Josefa Pecha, manželku a děti 

27.2. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Dnes při obou mších svatých bude sbírka „Svatopetrský haléř“. 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. 

Před týdnem, při polední modlitbě Anděl Páně, vyzval Svatý Otec k modlitbě za pokojné řešení situace 

na Ukrajině. K jeho výzvě se připojili i naši biskupové, poslali text modlitby za mírové řešení této 

krize a zároveň vybízejí, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, až do té doby, než se 

situace uklidní. Modlitbu se budeme modlit po každé mši svaté. Její text je na skříňkách se zpěvníky.   

Zemřel ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz O.Praem.  Zemřel ve čtvrtek 17. 

února 2022. Na věčnost byl povolán zaopatřen sv. svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl 

krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996. Datum pohřbu nebylo ještě 

oznámeno. Bůh ho oslav! 

 

Kostel je otevřen každý den od 8:00-19:00 hod. 


