
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  6. 6.  do  13. 6.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. Norberta, biskupa, zakladatele 
Premonstrátského řádu r. 1121. 

Při uložení jeho ostatků v Praze, byl 
přiřazen k Českým patronům  

7,30 Za rodiče Pešavovy, syna, dvě dcery, snachu a zetě 

   6.6. 10,30 Za živé i z vřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

7.6. 
Pondělí 10. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

8.6. Úterý 10. týdne v mezidobí 
=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: Za Boží pomoc pro nemocné  

St 

9.6. Sv. Efréma, jáhna a učitele církve 

=== ====== 

17,45 
Za Jaroslavu Dopitovou, rodiče, bratra a Jiřího 
Chmelíka 

Čt 

10.6. 
Čtvrtek 10. týdne v mezidobí 

=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za rodiče Gregorovy, dceru a vnučk   

Pá 

11.6. 

Slavnost 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

=== ====== 

17,45 Za dp. P. Vojtěcha Jana Filippi O. Praem.  

So 

12.6. 

Neposkvrněného  

Srdce Panny Marie   

7,30 Za uzdravení a Boží pomoc 

=== ====== 

Ne 
11. NEDĚL V MEZIDOBÍ 

Sv. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO, kněze a 
učitele církve 

7,30 Za Marii Dvořákovou, rodiče, manžela a sourozence 

13.6. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Poděkování: Chci tímto srdečně poděkovat rodičům - především maminkám, že oblékly děvčátka za družičky 

na oslavu Božího Těla a přivedly je i na mši svatou. 

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: po mši svaté vykonáme před vystavenou Nejsvětější 

Svátostí Oltářní Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Úkon dostiučinění s modlitbou: „Nejsladší 

Ježíši, jemuž se za všechnu lásku… a zakončíme svátostným požehnáním. 

Kříž a sochy u kostela se čistí a opravují se jejich poškozené části - včetně nápisu na podstavci sochy sv. Jana 

Nepomuckého, jeho svatozáře a dalších pozlacených částí ostatních soch. Přípravky, které jsou použity 

k ošetření soch a podstavců, musí dobře vyzrát (cca 28 dní) a po této přestávce se bude pokračovat v 

restaurování. Také bude opraveno popraskané ostění hlavních vstupních dveří a okna sákristie. Na 

opravy jsme dostali příspěvky od Obce i z Ministerstva kultury. Projednává se i očištění kamenných 

desek na ohradní zdi kolem kostela. 

15 let Centra Jana XXIII. v Hlinsku: slavnostní Mše svatá na poděkování při příležitosti 15. výročí otevření a 

posvěcení Centra Jana XXIII. v Hlinsku se uskuteční v pondělí 7. června v 17.00 hodin v Centru Jana 

XXIII. Pozvání přijal generální vikář Diecéze Hradec Králové Mons. Jan Paseka, dále P. ThLic. Martin 

Lanži, děkan z Broumova a další kněží z farnosti. 

Hoješín: Školské sestry sv. Františka pořádají příští neděli 13. 6. 2021 Duchovní obnovu se sestrou Zdislavou 

OSF o životě a duchovních hodnotách sestry Elišky Pretschnerové OSF. Program: v 9:00 přednáška, 

možnost zpovědi, 11:30 mše svatá, 12:30 oběd. 14:00 Úvodní slovo k divadlu o sestře Elišce. 


