
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB  

v týdnu od  13. 3.  do  20. 3. 

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

2. NEDĚLE POSTNÍ 

VÝROČÍ ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

 13.3. 
10,30 Za Antonína a Františku Chmelíkovy, jejich rodiče, 

sourozence a zetě Ladislava  

 
16,00 Pobožnost Křížové cesty  v Jeníkově 

16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Po 

14.3. 
Pondělí po 2. neděli postní 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

15.3. Úterý po 2. neděli postní 
=== ====== 

17,00 V  Jeníkově: za živé i zemřelé kněze naší diecéze 

St 

16.3. 
Středa po 2. neděli postní 

=== ====== 

17,45 Za Josefa Adámka a Stanislava Maternu 

Čt 

17.3. 
Čtvrtek po 2. neděli postní    

Sv. Patrika, biskupa, apoštola Irska  

===  

16,30 

17,00 

V  Jeníkově: Pobožnost Křížové cesty 

Mše sv.: za Vlastimila a Marii Novákovy a rodiče  

Pá 

18.3. 

Pátek po 2. neděli postní 

Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa 

a učitele církve 

=== ====== 

17,15 

17,45 

Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Mše sv.: za Josefa Adámka, Josefa Písaře a vnuka Jos. 

So 

19.3. 
Slavnost SVATÉHO JOSEFA,  

snoubence Panny Marie 

7,30 Za Josefu Sodomkovou,manžela,rodiče a sourozence 

=== ======  

Ne  

3. NEDĚLE POSTNÍ 

7,30 Za Čestmíra Hladíka, oboje rodiče a sourozence 

10,30 Za živé i zemřelé farníky 
 20.3. 

 16,00 Pobožnost Křížové cesty v Jeníkově 

 16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Příležitostná oznámení: 

Sbírka na podporu Ukrajině se zde setkala s velkým pochopením a s neobyčejnou štědrostí: darovali jste na 

ten účel neuvěřitelně velkou částku 72.921,- Kč. Všem, kdo jste tak velkoryse přispěli lidem v tísni, jistě 

se Pán Bůh odmění hojným požehnáním. 

Celostátní sbírka na mládež: Na základě rozhodnutí biskupů na 128. plenárním zasedání České biskupské 

konference byla schválena celostátní sbírka na pastoraci mládeže. Sbírka proběhne dnes v neděli 13. III. 

Výtěžek bude použit na přípravu Celostátního setkání mládeže, které se uskuteční letos v srpnu v Hradci 

Králové na a setkání mladých se Svatým Otcem na Světovém dni mládeže v Lisabonu, které se bude, 

dá-li Pán Bůh, v roce 2023. Dary můžete vložit do nedělní sbírky, popř. zaslat na účet 

2900864161/2010 - rádi vám vystavíme potvrzení o daru.  

         První křesťané si také navzájem pomáhali modlitbou i finanční sbírkou. Za vaši štědrost 

děkujeme a opětujeme ji modlitbou. V minulosti tato velká setkání pomohla mládež povzbudit ve 

víře a zapálit je pro Krista. Proto budeme velice vděčni i za vaše modlitby. - K tomu účelu byly 

vytisknuty modlitby na lístcích, umístěných na skříňkách se zpěvníky. Prosím, rozeberte si je. 


