
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  30. 5.  do 6. 6.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
POUTNÍ SLAVNOST NAŠEHO KOSTELA: 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

SVATÉ ZDISLAVY, patronky rodin 

7,30 Za Bohumila Málka, rodiče a neteř 

   30.5. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 16,00 Májová pobožnost v kapli v Jeníkově 

 17,15 Májová pobožnost zde v kostele 

Po 

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 

=== ====== 

17,45 
V Kameničkách: za požehnání pro naše rodiny   

Poslední Májová 
pobožnost  

 
Út 

1.6. Sv. Justina, mučedníka 
=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za Boží pomoc a ochranu v pandemii 

St 

2.6. 
Sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

=== ====== 

17,45 Za Miluši Adámkovou a oboje rodiče 

Čt 

3.6. 

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 

=== doporučený svátek === 

=== ====== 

17,45 V Kameničkách: za živé i zemřelé kněze - ročník 1962  

Pá 

4.6. 
První pátek v měsíci červnu 

=== ====== 

17,45 Za Oldřišku Pytlíkovou 

So 

5.6. 
Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka  

(misionář Holandska a Německa +754) 

7,30 Za uzdravení 

=== ====== 

Ne 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. Norberta, biskupa, zakladatele 
Premonstrátského řádu r. 1121. 

Při uložení jeho ostatků v Praze, byl 
přiřazen k Českým patronům  

7,30 Za rodiče Pešavovy, syna, dvě dcery, snachu a zetě 

6.6. 10,30 Za živé i z vřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

On-line přenosy z našeho kostela se pro nějakou technickou závadu zatím nepodařilo obnovit. 

Sbírka na pastorační aktivity naší diecéze, konaná minulou neděli, vynesla 8.364 Kč.  Všem dárcům jménem 

Mons. Pavla Rouska, biskupského vikáře pro pastoraci, vzdávám Pán Bůh zaplať!  

Svátek Božího Těla budeme slavit ve čtvrtek 3.6.2021 při večerní mši svaté v 17,45 hod. po mši svaté 

vystavím Nejsv. Svátost a začne adorační pobožnost. Po jejím skončení půjdu s monstrancí 

v doprovodu ministrantů a družiček před kostel a v bráně požehnám celé farnosti. Při návratu k oltáři 

požehnám věnečky, zazpíváme chvalozpěv „Bože, chválíme Tebe“ a udělím svátostné požehnání 

přítomným. Uložením Nejsvětější Svátosti do svatostánku slavnost Božího Těla skončí. 

Svatá zpověď před Prvním pátkem bude ve středu a v pátek od 17,00 hod. V pátek po mši svaté bude 

Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí se svátostným požehnáním. 

25. výročí založení ostravsko-opavské diecéze: slavnostní děkovná bohoslužba bude v neděli 30.května 2021. 

Mše svatá začíná v 10.00 hodin a bude živě přenášena v televizi Noe.  

15 let Centra Jana XXIII. v Hlinsku: slavnostní Mše svatá na poděkování při příležitosti 15. výročí otevření a 

posvěcení Centra Jana XXIII. v Hlinsku se uskuteční v pondělí 7. června v 17.00 hodin v Centru Jana 

XXIII. Pozvání přijal generální vikář Diecéze Hradec Králové Mons. Jan Paseka, dále P. ThLic. 

Martin Lanži, děkan z Broumova a další kněží z farnosti. 

 



 

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie covid-19 

 

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, 

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší 

společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, 

důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance 

využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského 

hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. 

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou 

lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic 

navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem. 

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat 

k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala 

plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev 

Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické 

shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně 

vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou 

opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a 

těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení 

svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je 

rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do 

kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že 

můžeme opět chválit Pána i zpěvem. 

  

Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají 

  

Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

  

Nepomuk, 18. května 2021 

 


