
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  23. 5.  do  30. 5.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 kapli v Jeníkově 

 17,15 Májová pobožnost zde v kostele 

Po 

24.5. 
Pondělí Svatodušní 

a Panny Marie, Matky Církve 

      === ====== 

17,45 
Za Josefa a Marii Balkovy, a dary Ducha Svatého pro 
živou rodinu                                       Po mši sv.: Májová 

Út 

25.5. 
Sv. Bedy Ctihodného, kněze a uč.círk. 

Sv. Řehoře VII., papeže 

Sv. Marie Magdaleny de´Pazzi,panny 

      === ====== 

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

                                                                    Po mši sv.: Májová 

St 

26.5. 
Sv. Filipa Neriho, kněze 

      === ====== 

17,45 Za Zdenu Geherovou a rodiče         Po mši sv.: Májová 

Čt 

27.5. 
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného 
kněze 

      === ====== 

18,00 
V kapli vJeníkově: za Marii Šimkovou, manžela a celou 
rodinu                                                        Po mši sv.: Májová                                                               

Pá 

28.5. 
Pátek 8. týdne v mezidobí 

      === ====== 

17,45 Za Marii Spilkovou, manžela a rodiče             - Májová                               

So 

29.5. 
Sv. Pavla VI. papeže 

7,30 Za dp. P. Václava Pospíšila emerit. faráře v Úpici 

      === ====== 

Ne 

POUTNÍ SLAVNOST NAŠEHO KOSTELA: 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

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 

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

On-line přenosy z našeho kostela od středy 5.5.2021 - je třeba ještě je dolaďovat. „Technické prostředky“, 

jak napsali naši biskupové v Prohlášení v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19, „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. 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“.  

Dnešní sbírka je v naší diecézi na pastorační aktivity, 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!     

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

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

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

osobním přechodem do věčnosti.  


