
Farnost Kameničky                                                         Rok 2019  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  1. 9.  do 8. 9.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

   1.9.   10,30 Za Františka Vacka, manželku, rodiče, sourozence a 
celou rodinu 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

2.9. 
Pondělí 22. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

3.9. 
Sv. Řehoře Velikého, papeže  

a učitele církve 

=== ====== 

18,00 V Jeníkově: za manžele Laštůvkovy, rodiče a souroz.  

St 

4.9. 
Středa 22. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 za Vlastimila a Marii Novákovy, oboje rodiče a ten rod

Čt 

5.9. Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 

=== ====== 

18,00 
V Jeníkově: za Aloise Dvořáka, ten rod a manžele 
Zárubovy 

Pá 

6.9. 
První pátek v měsíci září 

=== ====== 

17,45 Za Marii Mudrochovou, manžela, syna a snachu 

So 

7.9. 
Sv. Melichara Grodeckého, kněze a 
mučedníka 

7,30 Za dp. děkana Jana Kuchtu, jeho rodiče a sourozence

=== ====== 

Ne 

8.9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

NAROZENÍ PANNY MARIE 

7,30 Za Romana Adámka 

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Zahájení nového školního roku 2019/2020 vykonáme dnes při obou mších svatých. Prosme, aby Duch Svatý 
 udělil sedmero svých darů všem žákům, studentům, učňům i jejich učitelům a vychovatelům. 
Přihlášky dětí na náboženství: Tiskopisy přihlášek na náboženství jsou v dostatečném množství na obou 
 skříňkách se zpěvníky, v sákristii i na kůru. Vyplněné přihlášky odevzdávejte co nejdříve v sákristii 
 nebo dejte do schránky na dopisy před farou. Děkuji Vám!  
Třetí pouť na Chlumku v Luži bude v neděli 8. září 2019: mše svaté budou jen dvě: v 8:00 a v 9:30 hod. 
 v 10:45 přednáška Doc. Tomáše Petráčka PhD., ThD.: „Misijní povolání církve v dějinách a dnes“ 
 ve 14:30 - Svátostné požehnání.  
Farní den: Přijměte pozvání na 2. Farní den, který bude, dá-li Pán Bůh, v neděli 8. září 2019 na farní zahradě. 
 Mše svaté budou jako obvykle v 7:30 a v 10:30. - po skončení druhé mše svaté se sejdeme v 11:45 hod.  
 ke společnému obědu (bude zajištěn) a k posezení u kávy. Další program se ještě připravuje. 
Farnost Svratka zve na slavnostní uložení ostatků blahoslavené Anny KOLESÁROVÉ, slovenské mučednice čistoty, 
které se bude konat 10. září 2019 ve farním kostele ve Svratce při mši svaté v 18:00 hod. K této slavnosti je připravena i 
Devítidenní pobožnost, která začíná dnes. Dostali jsme 20 výtisků této novény. Jsou k dispozici na skříňkách se zpěvníky. 
Datum 1. 9. není pouhým počátkem nového školního roku, jak máme všichni zafixováno, ale je to také Světový den 

modliteb za péči o stvoření, který se slaví v křesťanských církvích již několik desítek let. Římskokatolická církev se přidala 
ke slavení toho dne v roce 2015 v návaznosti na vznik encykliky papeže Františka: Laudato Si - Buď pochválen - Encyklika o 
péči o společný domov. Dnešní den je také 80. výročím vypuknutí 2. světové války. 
 


