
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  29. 8.  do 5. 9.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

  29.8. 10,30 Za Františka Zavřela a oboje rodiče 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

30.8. 
Pondělí 22. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

31.8. Úterý 22. týdne v mezidobí 
=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově:  Za Romana Adámka 

St 

1.9. 
Středa 22. týdne v mezidobí 

===  ====== 

17,45 Za Alžbětu a Aloise Dvořákovy a ten rod 

Čt 

2.9. 
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 

=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově:  Za Evu Chmelíkovou a rodiče 

Pá 

3.9. 

Sv. Řehoře Velikého, papeže a 
učitele církve 

První pátek v měsíci září 

=== ====== 

17,45 
Na poděkování za 70 let života a za Boží pomoc a 

požehnání pro celou rodinu 

So 

4.9. Sobotní památka Panny Marie 
7,30 

Za Pavla Chmelíka, vnučku, rodiče, čtyři bratry a 
živou rodinu 

=== ====== 

Ne 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

5.9. 
10,30 

  Za Františka Vacka, manželku, rodiče, sourozence a 
celou rodinu 

 === ====== 

 === ====== 

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

Odvolání udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté v době pandemie koronaviru: 
Otec biskup Jan Vokál sděluje: V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je 

dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním 

důvodem. Proto s účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní 

Mši svaté. Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti 

zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.  

               V Kristu Váš biskup  Jan       

  Zahájení nového školního roku vykonáme dnes 29. srpna 2021 při obou mších svatých: Poprosíme Ducha 

Svatého o jeho dary pro všechny žáky, studenty i jejich učitele, aby byl úspěšným rokem. 

Přihlášky dětí na náboženství letos dají paní katechetky dětem při první hodině náboženství. Začátek 

vyučování bude dětem oznámen ve škole. 

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

smírnou pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí a zakončíme svátostným požehnáním. 

Katolický týdeník nám z poloviny zůstává v kostele - rozeberte si zbývající výtisky z předešlých týdnů.      

 


