
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  12. 6.  do  19. 6.        

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

POUTNÍ SLAVNOST NAŠEHO KOSTELA: 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

7,30 Za rodiče Gregorovy, dceru a vnučku 

   12.6.     10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

13.6. 

Sv. Antonína z Padovy, kněze 

 a učitele církve 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

14.6. Úterý 11. týdne v mezidobí 

=== ====== 

18,00 
V Jeníkově:  za Jana Pavlíčka, Antonína a Miloslavu 

Brázdovy 

St 

15.6. 
Sv. Víta, mučedníka 

=== ====== 

17,45 Za dp. P. Vojtěcha Jana Filippi, OPraem (+13.6.1988) 

Čt 

16.6. 

Slavnost TĚLA a KRVE PÁNĚ 

„BOŽÍHO T ĚLA“- doporučený svátek 

=== ====== 

17,45 V Kameničkách: za Annu Laštůvkovou k nedož. 70.naroz. 

Pá 

17.6. 
Pátek 11. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Na poděkování Pánu Bohu 

So 
18.6. Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za dp. P. Antonína Kupku  

=== ====== 

Ne 
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. JANA NEP. NEUMANNA, filadelfského 
biskupa, rodáka z Prachatic 

a sv. ROMUALDA, opata 

7,30 Za Františka Culka a jeho rodiče 

19.6. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Příležitostná oznámení: 

Poděkování: Vzdávám upřímné poděkování a Pán Bůh zaplať celému Břízovu chrámovému sboru, že dnes o 

pouti oslavoval svým uměním našeho Pána a Boha. Také vyslovuji stejně upřímné poděkování a Pán Bůh 

zaplať ženám, které ve čtvrtek tak obětavě připravily pohoštění pro kněze chrudimského vikariátu, 

účastníků kněžské konference, konané tentokrát v Kameničkách - a tímto tlumočím i uznání a pochvalu nás 

všech účastníků za pečlivost věnovanou přípravě i samotnému pohoštění. Stejně upřímné poděkování 

vyslovuji Obci Kameničky za posekání trávy v prostoru kostela i v jeho okolí - i to kněží viděli a chválili.  

Svátek Božího Těla budeme slavit ve čtvrtek 16.6.2022 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. 

Dnešní sbírka je na pastorační aktivity v naší diecézi, které vyvíjejí jednotlivá pastorační centra (centrum pro 

mládež, pro rodinu, pro seniory, katechetické a pastorační centrum). O jejich činnosti informují letáčky ve 

vývěsce před kostelem i v kostele. - Všem dárcům, jménem Mons. Pavla Rouska, biskupského vikáře pro 

pastoraci, vyslovuji upřímné: Pán Bůh zaplať!    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


