
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  27. 2.  do  6. 3.        
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za Josefa Pecha, manželku a děti 

   27.2. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

28.2. 
Pondělí 8. týdne v mezidobí  

=== ====== 

=== ====== 

Út 

1.3. 
Úterý 8. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Boží pomoc a ochranu 

St 

2.3. 

POPELEČNÍ STŘEDA - ZAČÁTEK POSTNÍ 

DOBY - den přísného postu 
Svátek sv. Anežky České se slaví 13. listop.  

=== ====== 

17,45 Za Jiřího Halamku a dceru Jitku Machkovou  

Čt 

3.3. 
Čtvrtek po Popeleční středě 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: na dobrý úmysl 

Pá 

4.3. 

Pátek po Popeleční středě 

První pátek v měsíci březnu 

Sv. Kazimíra, patrona Polska 

=== ====== 

17,15 

17,45 

Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Za Františku Dvořákovou a manžela 

So 

5.3. 
Sobota po Popeleční středě 

7,30 Za naše nemocné (měla být 26.2.) 

=== ====== 

Ne 

1. NEDĚLE POSTNÍ 

7,30 Za Miroslava Kudyna a oboje rodiče 

6.3. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 16,00 Pobožnost Křížové cesty v Jeníkově 

 16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

„ Služte Pánu s radostí ! „ (Ž 99,1) 
Na podporu Ukrajině: Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují 

svou plnou podporu Ukrajině. Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V 

době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém 

misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině. Ve spolu-

práci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší 

země. Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční středy věřící nabídli své posty 

a modlitby za Ukrajinu. Připomínají nám minulý týden vydanou Výzvu k modlitbě a postu za mírové 

řešení situace na Ukrajině. Lístky s textem modlitby jsou na skříňkách se zpěvníky - rozeberte si je. 

Římskokatolická farnost-arciděkanství Chrudim oznamuje, že dnes v neděli 27.2.2022 v 15,00 hodin budou 

mít v chrudimském kostele na náměstí modlitbu za mír na Ukrajině před vystaveným obrazem 

Nejsvětějšího Salvátora. Zvou věřící z kterékoliv farnosti k účasti. 
Příležitost ke sv. zpovědi před Prvním pátkem bude pouze v pátek od 17,00 hod. Po mši svaté vykonáme 

Smírnou pobožnost zakončenou svátostným požehnáním. 

Žehnání popela a udělování popelce je na Popeleční středu po promluvě. Pro ty, kdo se tohoto obřadu nemo-

hou zúčastnit ve středu, bude svěcení popela a označování popelem ještě na 1. neděli postní. 

Postní doba v našem kostele: Oltář se vůbec nezdobí květinami, kromě 4. neděle postní, Ordinárium budeme 

recitovat, na zvolání: „Tajemství víry“ budeme odpovídat: „Zachraň nás svým křížem…“  


