
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  20. 6.  do 27. 6.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

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

 === ====== 

 === ====== 

Po 

21.6. 
Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

22.6. 
Sv. Paulína Nolánského, biskupa 

Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše 
Mora, mučedníků 

=== ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: za rodiče Peškovy, dvě dcery, 

syna a zetě 

St 

23.6. Středa 12. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 
Za Zdeňku Písařovou, manžela, rodiče z obojí strany  

a vnuka 

Čt 

24.6. 
NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za Ladislava Chmelíka a rodiče 

Pá 

25.6. Pátek 12. týdne v mezidobí 

=== ====== 

14,00 Pohřeb pí. Olgy Chmelíkové  

   Páteční večerní mše svatá nebude sloužena 

So 

26.6. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za dar živé víry pro Adrianu, Franka a Frederiku 

po mši svaté: Svatá zpověď před Prvním sv. Přijímáním dětí 

Ne PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa  

a učitele církve 

7,30 Za Františka Culka a jeho rodiče 

27.6. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

„ 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. Svatá zpověď dětí bude tuto sobotu ráno po mši svaté. Rodiče, kmotři, sourozenci - je to 

slavnost celé Vaší rodiny, ne pouze Vašich dětí! Vykonejte si i Vy svatou zpověď a buďte jim vzorem! 

 Určitě to děti povzbudí, když si rodiče, starší sourozenci, prarodiče i kmotři vykonají sv. zpověď a také 

přistoupí ke sv. Přijímání. Příležitost ke sv. zpovědi je také půl hodiny před večerní mší svatou ve 

středu. Hodně záleží na rodině, aby poprvé u sv. zpovědi neznamenalo také naposledy u sv. zpovědi. 

 Sbírka na podporu činnosti diecézní Charity se bude konat dnes v 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. 

Poutě na Chlumku v Luži budou: 4. 7.; 15. 8.; 12. 9. a 28. 9. 2021, mše svaté v 8,00-9,30-11,00; ve 14,30 

svátostné požehnání. Ve vývěsce před kostelem a na www.chlumek.net jsou o jednotlivých poutích 

podrobnější informace.  

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. 

 

http://www.chlumek.net/

