
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  9. 5.  do  16. 5.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ 
KŘESŤANY 

SVÁTEK MATEK 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

9.5. 8,30 Podávání sv. Přijímání 

 10,30 Za Kristýnu Polanskou, manžela, děti a celou rodinu 

 
16,00 Májová pobožnost v Jeníkově 

17,15 Májová pobožnost zde v kostele 

Po 

10.5. 

Pondělí po 6. neděli velikonoční 

 

      === ====== 

      === ====== 

Út 

11.5. Úterý po 6. neděli velikonoční 

      === ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově:  Za Ludvíka a Annu Myškovy, 
rodiče a sourozence z obojí strany                - Májová 

St 

12.5. 
Sv. Nerea a Achilea, mučedníků 

Sv. Pankráce, mučedníka 

      === ====== 

17,45 
Za rodinu Málkovu, Janatovu, Gregorovu a dp.        
P. Karla Gregora                                                - Májová 

Čt 

13.5. 
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

====== doporučený svátek ====== 

      === ====== 

17,45 
V Kameničkách: Za Jana Dřevíkovského, manželku a 
děti                                                                      - Májová 

Pá 

14.5. 
Sv. Matěje, apoštola 

      === ====== 

17,45 Za Cecílii Štorkovou, manžela a děti              - Májová  

So 

15.5. 
Sobota po 6. neděli velikonoční 

7,30 Za Jana a Marii Kopeckých a celý rod 

      === ====== 

Ne 
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Sv. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a 
mučedníka, hlav. českého patrona    

7,30 Za Josefa Adámka, otce a vnuka 

16.5. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

16,00 Májová pobožnost v Jeníkově 

17,15 Májová pobožnost zde v kostele 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení:  

Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého Východu. Dnešní 6. neděle velikonoční je Dnem modliteb 

za pronásledované křesťany, a jak bylo schváleno českými a moravskými biskupy na loňském 

plenárním zasedání, i letos se bude v tento den konat sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého 

východu. Finanční prostředky z této sbírky poputují na pomoc trpícím a pronásledovaným křesťanům 

na územích, která ovládali islamističtí extrémisté. V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo 

mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany v modlitbách zvláště tuto neděli. Všem 

děkují a ze srdce žehnají naši biskupové.  

Podávání sv. Přijímání: Protože od 26. dubna 2021 bohoslužby již nemají omezení vzhledem k počtu míst 

k sezení, bude sv. Přijímání podáváno naposled ještě dnes 9. května v 8,30 hod.    

On-line přenosy z našeho kostela: Ve středu 5. 5. 2021 naše farnost spustila online vysílání bohoslužeb, a to 

přes kanál YouTube. Na stránkách naší farnosti www.kfarnost.cz v horní části stránky najdete nadpis 

ONLINE PŘENOS a tím se otevře přenos mše svaté. Informace o probíhajících bohoslužbách jsou v 

aktuálních ohláškách.  

 

 

http://www.kfarnost.cz/


 

S účinností od 3. října 2020, do odvolání, uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké 

diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: 

 a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,  

 b) jsou v povinné karanténě,           

 c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

 d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy. 

Otec biskup Jan Vokál slaví 10. výročí svého biskupského svěcení, které přijal 7. května 2011 v bazilice sv. 

Petra ve Vatikánu. Do úřadu diecézního biskupa byl uveden dne 14. května 2011 v katedrále Svatého 

Ducha v Hradci Králové jako 25. biskup této diecéze. Vyprošujme mu hodně Božího požehnání i do 

dalších let jeho pastýřské služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Loretánské litanie se vsuvkami – viz Kancionál asi v Církev.cz. Litanie ke sv. Josefovi-také nové invokace. 

Svatý otec zařadil sedm nových invokací do litanií ke sv. Josefu  
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zaslala list všem biskupským konferencím, který se týká nových 

invokací, připojených k litaniím ke sv. Josefu. V těchto litaniích, schválených Svatým stolcem v roce 1909, 

nyní u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa za Ochránce všeobecné církve, bude tento světec vzýván 

pod sedmi novými jmény. Na oficiálním překladu pracuje Liturgická komise ČBK.  

 

 

 

Přijměte ode mne srdečné přání požehnaného prožití velikonočních svátků! 

 


