
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  5. 6.  do  12. 6.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne Slavnost  

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ 

SV. BONIFÁCE, biskupa a mučedníka 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

5.6. 10,30 Za Ivana Maternu 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

6.6. 
Pondělí Svatodušní 

Panny Marie, Matky Církve 

      === ====== 

17,45 
Za rodiče Josefa a Marii Balkovy a dary Ducha 

Svatého pro živou rodinu  

Út 

7.6. Úterý 10. týdne v mezidobí 
      === ====== 

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

St 

8.6. 
Středa 10. týdne v mezidobí 

      === ====== 

17,45 Za dar zdraví duše i těla 

Čt 

9.6. 
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného 
kněze 

       9,30 Mše svatá při vikariátním setkání kněží 

18,00 
V kapli v Jeníkově:  za manžele Zachovy a děti a dp. 

P. Augustina Cihláře 

Pá 

10.6. 
Pátek 10. týdne v mezidobí 

      === ====== 

17,45 Za Marii Sejtkovou, rodiče a sourozence 

So 

11.6. Sv. Barnabáše, apoštola 
7,30 

Za Marii Dvořákovu, rodiče, manžela, sourozence a 
Boží pomoc pro živou rodinu 

      === ====== 

Ne 

POUTNÍ SLAVNOST NAŠEHO KOSTELA: 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

7,30 Za rodiče Gregorovy, dceru a manžela 

12.6. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

=== ====== 

=== ====== 

Dnes končí velikonoční doba 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.  

Konference kněží chrudimského vikariátu se bude konat ve čtvrtek 9. 6. 2022 zde v Kameničkách. 

 Zahájena bude v 9,30 hod. koncelebrovanou mší svatou v našem kostele, na kterou srdečně zvu 

 všechny farníky a to jak jménem vdp. pana vikáře P. Jana Šlégra, tak i jménem svým. Po mši svaté bude 

 naše konference pokračovat v Domě s pečovatelskou službou - už bez účasti věřících.  

Příští neděli o pouti bude při mši sv. v 7,30 hod. účinkovat Břízův chrámový sbor. 

Setkání přátel Mary's Meals z Pardubického kraje se uskuteční tento čtvrtek 9.6.2022 v 18 hod. v 

Rodinném centru v Litomyšli. Na programu bude mimo jiné povídání paní, která se byla v Africe 

osobně podívat, jak Mary's Meals funguje. Mary's Meals má jednoduchou fungující myšlenku, aby 

každé dítě na světě dostalo jedno vydatné jídlo denně v místě, kde se vzdělává.  

Slatiňany: Den modliteb za nová povolání k duchovnímu stavu bude tuto sobotu 11.6.2022 v 9,30 hod. 

v kapli sester františkánek. 

Slavkovice:  IV. národní kongres o Božím milosrdenství 10. – 12. června 2022. Více najdete ve vývěsce. 

Sbírka na pastorační aktivity v diecézi bude příští neděli. Všem dárcům vzdávám: Pán Bůh zaplať! 


