
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  18. 4.  do  25. 4.  

 

Den Liturgická oslava 
Hodin

a 
Bohoslužby 

Ne  

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 
S Kristovou Církví prožívejme radost z 
vykoupení 

7,30 
Za děti, které půjdou k 1. sv. Přijímání, jejich rodiče 
a sourozence 

 18.4. 8,30 Podávání sv. Přijímání 

 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 ===  

Po 

19.4. 
Pondělí po 3. neděli velikonoční 

      === ====== 

      === ====== 

Út 

20.4. Úterý po 3. neděli velikonoční 
      === ====== 

18,00 V Jeníkově: za Boží požehnání pro rodiny 

St 

21.4. 

Středa po 3. neděli velikonoční 

Sv. Anselma, biskupa a učitele církve 

      === ====== 

17,45 Za dp. P. Jindřicha Peška (nar. 22.4.1908) 

Čt 

22.4. 
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 

      === ====== 

18,00 V Jeníkově: za manžele Homolkovy a syna Františka  

Pá 

23.4. 

Sv. VOJTĚCHA, biskupa a mučedníka 

- patrona naší diecéze 

      === ====== 

17,45 Za Josefa Jehličku k nedož. 80. nar. a za živou rodinu 

So 

24.4. 

Sv. Jiří, mučedníka 

Sv. Fidelia ze Sigmaringy, kněze a muč.  

7,30 Za Boží pomoc v době pandemie koronaviru 

      === ====== 

Ne 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE 

Světový den modliteb za povolání  

k duchovnímu stavu 

Sv. MARKA, evangelisty 

7,30 Za Emilii Dřevíkovskou, manžela a děti 

25.4. 8,30 Podávání sv. Přijímání 

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

      === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Narozeniny papeže Benedikta XIV.: V pátek 16. 4. 2021 slavil emeritní papež Benedikt XVI. své 94. naroze-

niny - vlastním jménem kardinál Joseph Ratzinger - byl zvolen nástupcem Jana Pavla II. 19. dubna 2005 

druhý den volby. Bylo mu 78 let. Na svůj úřad rezignoval 28. února 2013. Přejeme mu hodně zdraví a 

Boží požehnání. 

Sbírka pro křesťany ve Svaté zemi, konaná od Velkého pátku (2. 4. 2021) do neděle 11. 4. 2021 vynesla 

13.253,- Kč a byla odeslána na příslušný účet.Všem štědrým dárcům vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať!  

Sbírka na bohoslovce a seminář bude příští neděli 25. dubna 2021. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup a 

biskupský vikář pro duchovní povolání, nás opět prosí o velkodušnost, již mnohokrát prokázanou a 

dárcům vzdává upřímné: Pán Bůh zaplať! Zároveň nás vybízí k modlitbám za kněžská a řeholní 

povolání. V současné době má naše diecéze v pražském semináři čtyři bohoslovce a jednoho kandidáta 

do kněžského semináře.  

Ohledně uvolnění počtů účastníků na bohoslužbách je poslán za Českou biskupskou konferenci i 

Ekumenickou radu církví dopis ministru zdravotnictví. Všechno bude záležet na tom, jak se bude covid-

19 šířit. Neustávejme proto v modlitbách za ukončení pandemie. Na skříňkách s Kancionály jsou dvě 

modlitby k Panně Marii Svatého Otce Františka a Společná modlitba národů proti pandemii.   

Besedy pořádané on-line: Centrum pro rodinu zve srdečně na „besedy pořádané on-line“, které budou 

tematicky zaměřeny na život sv. Josefa, Svaté rodiny. Besedy proběhnou v období 19. 4. - 7. 6. 2021. 


