
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  28. 8.  do  4. 9.        

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. AUGUSTINA, biskupa a učitele církve 

7,30 Za Boženu a Josefa Hubených, rodiče a sourozence 

   28.8.         10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

29.8.  
Umučení sv. Jana Křtitele 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

 30.8. Úterý 22. týdne v mezidobí  

=== ====== 

18,00 
V Jeníkově: za manžele Šťastných, manžele Stehnovy 

a Josefa Drahoše  

St 

 31.8. 
Středa 22. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Jana Peška a rodiče 

Čt 

 1.9. Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 

=== ====== 

18,00 
V Jeníkově:  za Václava a Františku Laštůvkovy, děti 

a ten rod 

Pá 

 2.9. První pátek v měsíci září 

=== ====== 

17,45 
Za Stanislavu Myškovou, manžela, oboje rodiče a 

Zdeňka Jehličku 

So 
3.9. 

Sv. Řehoře Velikého, papeže a 
učitele církve 

7,30 Za dp. P. Vojtěcha Metelku, probošta v Mělníku 

=== ====== 

Ne 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

 4.9. 
10,30 

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

 === ====== 

 === ====== 

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

Příležitostná oznámení: 

Svatá zpověď před Prvním pátkem bude, dá-li Pán Bůh, ve středu a v pátek od 17:00; v pátek po mši sv. 

Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí a svátostné požehnání. 

Zahájení nového školního roku vykonáme příští neděli 4. září při obou mších svatých. Poprosíme o dary 

Ducha Svatého pro všechny žáky, studenty i jejich učitele, aby tento rok byl úspěšným rokem.  

Farnost Svratka a Lovecký zámeček Karlštejn zvou na Poutní odpoledne ke sv. Jiljí na Karlštejně 

v neděli 4. září 2022: Začátek ve 14:00 posvěcením zrestaurovaného kříže při cestě na Karlštejn a ve  

 14:30 Slavnostní poutní mše svatá na zámeckém nádvoří s posvěcením nového zvonu pro zámeckou 

kapli - doprovází sbor Svatojánek. Úplný pořad je na plakátku ve vývěsce před kostelem. 

Obec Kameničky ve spolupráci s místními spolky zve na setkání rodáků a přátel obce Kameničky, které 

se uskuteční v sobotu 17. září a v neděli 18. září 2022 u příležitosti výročí 630 let Kameniček.  

 Sobota 17. září 13:00 požehnání nového hasičského auta, slavnostní průvod obcí, Výstavy k historii. 

 Neděle 18. září 10:30 slavnostní mše svatá za rodáky; farní den v sokolovně. 

      15:00 koncert Břízova chrámového sboru v kostele Nejsvětější Trojice.  

 
----- o ----- 


