
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  29. 5.  do  5. 6.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 Poslední Májová pobožnost zde v kostele 

Po 

30.5. 
Sv. Zdislavy, patronky rodin 

      === ====== 

      === ====== 

Út 

31.5. Navštívení Panny Marie 
      === ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za uzdravení - Poslední Májová 

St 

1.6. 
Sv. Justina, mučedníka 

      === ====== 

17,45 Za rodiče Pešavovy, dvě dcery, syna a snachu 

Čt 

2.6. 
Sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

      === ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za Miluši Adámkovou a oboje rodiče 

Pá 

3.6. 

První pátek v měsíci červnu 

Sv. Karla Lwangy a druhů, mučed. 

      === ====== 

17,45 Za Oldřišku Pytlíkovou 

So 

4.6. 
Sobota po 7. neděli velikonoční 

7,30 Za Boží pomoc a ochranu 

      === ====== 

Ne Slavnost  

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ 

SV. BONIFÁCE, biskupa a mučedníka 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

5.6. 10,30 Za Ivana Maternu 

      === ====== 

      === ====== 

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

Májové pobožnosti: Dnes v 17,15 hod. bude poslední Májová zde a v úterý v Jeníkově. V Podskále zítra v 18 h. 

Novéna k Duchu Svatému (začala v pátek 27.5.2022) - je přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého. Pokud 

nemáte vypracovanou Novénu, můžete použít texty z Kancionálu: č. 003 Vzývání Ducha Svatého, písně 

k Duchu Svatému č. 422, č. 423 a také texty ostatních svatodušních písní.   

Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu, konaná minulou neděli, vynesla 13.986,- Kč. Všem 

dárcům vzdávám upřímné: Pán Bůh zaplať! Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká 

s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých dárců 

pomáhá v Iráku a Libanonu Charita Česká republika potřebným zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje 

rodiny. Díky úzké spolupráci s tamní církví dokáže efektivně zacílit pomoc směrem k těm 

nejpotřebnějším a způsobem, který v dané lokalitě dává smysl. 8 milionů korun, které čeští věřící 

darovali v loňské kostelní sbírce, natrvalo pomohlo stovkám lidí v nouzi. Desítky iráckých žen 

rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i 

s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu 

pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. 

Svatá zpověď před Prvním pátkem bude ve středu a v pátek od 17,00 hod. V pátek po mši svaté bude 

Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí se svátostným požehnáním. 

 


