
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  16. 5.  do  23. 5.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

Po 

17.5. 
Pondělí po 7. neděli velikonoční 

      === ====== 

      === ====== 

Út 

18.5. Sv. Jana I., papeže a mučedníka 
      === ====== 

18,00 V Jeníkově: Za Boží požehnání a dary Ducha Sv.- Májová 

St 

19.5. 
Středa po 7. neděli velikonoční 

      === ====== 

17,45 Za Boží pomoc a ochranu v pandemii           - Májová 

Čt 

20.5. 
Sv. Klementa Marie Hofbauera,kněze 

Sv. Bernardina Sienského, kněze 

      === ====== 

18,00 
V Jeníkově: za Blaženu a Václava Adámkovy, rodiče a 
sourozence z obojí strany                                - Májová 

Pá 

21.5. 
Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a 
druhů, mučedníků 

      === ====== 

17,45 Za Jiřího Vodičku                                               - Májová 

So 

22.5. 
Sv. Rity z Cascie, řeholnice 

7,30 Za J. E. arcibiskupa Karla Otčenáška (+ 23. 5. 2011) 

      === ====== 

Ne 
Slavnost 

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

23.5. 10,30 Za Marii Hrůzovou a rodiče 

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. Minulá neděle (6. neděle velikonoční) je Dnem 

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

plenárním zasedání, i letos se má 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 a podle možností jim i 

finančně přispějme. Všem děkují a ze srdce žehnají naši biskupové. - Na sbírku jsme minulou neděli 

nebyli připraveni, proto ji konáme dnes.  

Sbírka na bohoslovce a seminář, konaná ve dnech 25. 4. - 2. 5. 2021 vynesla 16.823,- Kč a byla odeslána na 

příslušný účet. Všem dárcům vyslovuji upřímné: Pán Bůh zaplať! Bohoslovci nám oplácejí naši štědrost 

svými modlitbami. Modleme se i my za ně, aby je Pán posiloval ve studiu i v duchovním životě.   

On-line přenosy z našeho kostela od středy 5. 5. 2021.  

Loretánské litanie byly rozšířeny o tři nová zvolání: Matko milosrdenství, Matko naděje a Útěcho 

migrujících. Také do Litanií ke sv. Josefu zařadil Svatý Otec František sedm nových zvolání, kterými 

bude tento světec vzýván. Stalo se to u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa za Ochránce 

všeobecné Církve. Na oficiálním překladu pracuje Liturgická komise ČBK. Nová zvolání jsou vybrána 

z dokumentů tří papežů, kteří se sv. Josefem zabývali: sv. Pavla VI., sv. Jana Pavla II. a Františka.  



 

 

 

 

Mše sv. při příležitosti 10. výročí úmrtí arcibiskupa Karla Otčenáška bude v sobotu 22. května 2021 

v katedrále Svatého Ducha v 10:00 hodin sloužena Mše svatá za zemřelého arcibiskupa Karla 

Otčenáška, od jehož úmrtí uplyne 23. května 2021 deset let. Hlavním celebrantem bude Otec biskup 

Jan Vokál. 

Poutní slavnost Nejsvětější Trojice letos připadá na neděli 30. května 2021. 

První svaté Přijímání bude, dá-li Pán Bůh, v neděli 27. 6. 2021 v 7:30 hod.  
 


