
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  13. 6.  do 20. 6.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

14.6. 
Pondělí 11. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

15.6. Sv. Víta, mučedníka 
=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: Za Pavla Adámka a oboje rodiče 

St 

16.6. 
Středa 11. týdne v mezidobí  

=== ====== 

17,45 Za Jiřího a Marii Slavíčkovy, snachu Marii a zemř. z rodiny 

Čt 

17.6. 
Čtvrtek 11. týdne v mezidobí 

=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: na poděkování Pánu Bohu 

Pá 

18.6. 
Pátek 11. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Františka a Zdeňku Rybičkovy a syna Františka 

So 

19.6. 

Sv. Jana Nepom. Neumanna, biskupa 

Sv. Romualda, opata 

7,30 Za rodinu Hejdukovu a rodinu Teplých  

=== ====== 

Ne 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

20.6. 10,30 Za Jana Pavlíčka a Antonína a Miloslavu Brázdovy 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení:           
První svaté Přijímání bude v neděli 27. 6. 2021 v 7,30 hod. Děti i rodiče mají blízkou přípravu v neděli v 8,30 

v kostele. 

Pouť v Zalíbeném - Počernovská pouť se slaví dnes 13.6.2021 ve 13,30 hod.  mše sv. u kaple sv. Antonína. 

Sbírka na podporu činnosti diecézní Charity se bude konat příští neděli 20. 6. 2021 v celé naší diecézi. Za 

finanční dary na podporu Charitního úsilí pomáhat potřebným předem děkují: Ing. Anna Maclová, 

ředitelka a Mons. Mgr. Pavel Rousek, prezident diecézní Charity. 

Beseda s psychologem pro širokou veřejnost na téma: Jak sladit vzájemnou komunikaci mezi rodiči a dětmi 

se uskuteční v pondělí 14. 6. 2021 v 15,30 v prostorách Mateřského centra Hlinečánek v Hlinsku.  

Azylový dům v Hamrech u Hlinska plánuje na sobotu 26. 6. 2021 Den pro děti a rodinu od 10 do 15 hodin. 

Více je uvedeno na plakátku ve vývěsce. 

Mezinárodní eucharistický kongres: Kongres bude zahájen 5. září mší na Náměstí Hrdinů v centru Budapešti. 

Eucharistický kongres vyvrcholí ve dnech 11. a 12. září. Kardinál Péter Erdő bude sloužit mši na 

Kossuthově náměstí a poté povede eucharistické procesí na Náměstí Hrdinů. Tam také bude 

eucharistický kongres následujícího dne zakončen bohoslužbou s papežem Františkem. Všechny akce 

budou dostupné na internetu. 

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou 

na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra 

svých společných aktivit. Modleme se za nadcházející Mezinárodní eucharistický kongres. 


