
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  31. 5.  do  7. 6.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne Slavnost  

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ. 

Navštívení Panny Marie 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

31.5. 10,30 Za Bohumila Málka a všechny zemřelé 

 17,15 Poslední Májová pobožnost zde v kostele 

       === ====== 

Po 

1.6. 
Pondělí svatodušní 

a Panny Marie, Matky církve 

      === ====== 

17,45 
Za rodiče Balkovy a dary Ducha Svatého pro živou 

rodinu  

Út 

2.6. Sv. Marcelina a Petra, mučedníků 
      === ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za Miluši Adámkovou a oboje rodiče 

St 

3.6. 
Sv. Karla Lwangy a druhů, 
ugandských mučedníků 

      === ====== 

17,45 Za rodiče Pešavovy, dvě dcery a syna 

Čt 

4.6. 
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného 
kněze 

      === ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za Emila Kolaříka a celou rodinu 

Pá 

5.6. 

Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

a První pátek v měsíci červnu 

      === ====== 

17,45 Za Oldřišku Pytlíkovou a rodiče 

So 

6.6. 
Sv. Norberta, biskupa 

7,30 Za Marii Spilkovou, manžela a rodiče 

      === ====== 

Ne 
POUTNÍ SLAVNOST NAŠEHO KOSTELA: 

Slavnost  

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

7.6. 10,30 Za Antonína a Františku Zdražilovy 

      === ====== 

      === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Sbírka na pastorační aktivity diecéze: Dnes na Hod Boží svatodušní se v naší diecézi koná sbírka na 

pastorační aktivity diecéze. Výtěžek této sbírky se rozděluje mezi pastorační centra (centrum pro 

mládež, centrum pro rodinu, katechetické a pastorační centrum a centrum pro seniory). Z těchto 

prostředků se platí např. akce pro mládež v jednotlivých vikariátech, formační setkání manželů, 

formační setkání katechetů a přispívá se na semináře pro seniory. Podpořte, prosím tuto sbírku, která je 

investicí do angažovaných lidí v diecézi.- Mons. Pavel Rousek, biskupský vikář pro diakonii a pastoraci.  

Doporučení Otce biskupa Jana - cituji z úředního listu diecéze N 4-5/2020: „Stále je vhodné věkově starším 

farníkům a osobám s vysokým zdravotním rizikem připomínat možnost využití mé dispense od účasti na 

nedělní Mši svaté (televizní a rozhlasové přenosy bohoslužeb, a další) až do doby zrušení dispense“. 

Vikariátní pouť mládeže do Podskály se uskuteční, dá-li Pán Bůh, v sobotu 13. června 2020. Vycházet se 

bude z Chrasti od vlakového nádraží v 9.45 (od Hlinska i Chrudimi jsou dobré spoje). Mše sv. v kostele 

na Podskále začne ve 12.00, návrat okolo 16.30. Jídlo a pití z vlastních zásob (počítá se s táborákem). 

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

pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí se svátostným požehnáním. 

Dnes večer končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí. Při klekání se opět budeme modlit Anděl 

Páně. - Paškál se s úctou uchovává u křtitelnice, aby se od něj při udělování křtu rozsvěcovaly svíčky 

pokřtěných. Při pohřbech se postaví u rakve, aby naznačoval, že pro křesťana je smrt jeho osobním 

přechodem do věčnosti.  


