
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  25. 4.   do  2. 5.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

       === ====== 

Po 

26.4. 
Pondělí po 4. neděli velikonoční 

      === ====== 

      === ====== 

Út 

27.4. Úterý po 4. neděli velikonoční 

      === ====== 

18,00 
V Jeníkově: za Jaroslava Novotného, rodiče, souro-
zence a zdraví a požehnání pro živou rodinu 

St 

28.4. 

Středa po 4. neděli velikonoční     
Sv. Petra Chanela, kněze a mučed. 

Sv. Ludvíka Marie Grigniona, kněze 

      === ====== 

17,45 
Za dp. P. Jaroslava a P. Josefa Horníkovy SDB, jejich 
sourozence a rodiče 

Čt 

29.4. 
Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky 
církve, patronky Evropy 

      === ====== 

18,00 V Jeníkově:  za nemocné 

Pá 

30.4. 

Sv. Zikmunda, mučedníka 

Sv. Pia V. papeže  

      === ====== 

17,45 Za Jaroslava Andrle a celý rod 

So 

1.5. 
Sv. Josefa Dělníka 

7,30 Za Boží pomoc proti šíření koronaviru 

      === ====== 

Ne 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Sv. ATANÁŠE, biskupa s učitele Církve 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

2.5. 8,30 Podávání sv. Přijímání 

10,30 
Za Josefa a Františku Štěpánkovy, rodiče a sourozen-
ce, dceru Stáňu a zetě Zdeňka 

17,15 První Májová pobožnost zde v kostele 

Sbírka na bohoslovce a seminář bude tuto neděli 25. dubna 2021 a ukončíme ji příští neděli 2.5.2021. 
Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup a biskupský vikář pro duchovní povolání, 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.  

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. 

Nejbližší beseda on-line bude 3. 5. 2021 v 19:00 hod. na téma: Svatá Rodina a místa s ní spojená. Pro 

přihlášení a bližší informace: crhk@bihk.cz nebo tel.: 495 063 430. Všechny besedy on-line jsou na 

plakátku ve vývěsce před kostelem.  

Modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19: Papežská rada pro novou 

evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen 

věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“. 

Katolické chrámy celého světa budou zvláštním způsobem zapojeny jako propagátoři modlitby růžence 

mezi katolickými jednotlivci, rodinami a společenstvími. Třicet chrámů se bude střídat ve vedení 

každodenního živě přenášeného růžence v 18.00 hodin (středoevropského času). Katolická církev 

zasvěcuje měsíc květen Nejsvětější Panně Marii. Svatý otec zahájí tento měsíc modlitby 1. května 

a poprosí o Mariinu přímluvu. 

mailto:crhk@bihk.cz

