
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   5. 9.  do 12. 9.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

6.9. 
Pondělí 23. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

7.9. 
Sv. Melichara Grodeckého, kněze a 
mučedníka 

=== ====== 

18,00 
  V kapli v Jeníkově: za manžele Laštůvkovy, rodiče a 

sourozence  

St 

8.9. 

Svátek 

NAROZENÍ PANNY MARIE 

=== ====== 

17,45 Za Josefa a Boženu Hubených, rodiče a sourozence 

Čt 

9.9. 
Sv. Petra Klavera, kněze 

=== ====== 

18,00 V Jeníkově: za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu 

Pá 

10.9. 
Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 

=== ====== 

17,45 Za rodiče Mudrochovy, syna a snachu 

So 

11.9. 
Sobotní památka Panny Marie 

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

=== ====== 

Ne 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

JMÉNA PANNY MARIE 

7,30 Za Aloise Sodomku, rodiče a sourozence 

12.9. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Zářijové události v katolické církvi: Letošní září je bohaté na církevní události. 5. až 12. září 2021 se 

uskuteční Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti, 12. září bude následovat blahořečení 

polského kardinála Stefana Wyszyńského a sr. Elzbiety Czacké ve Varšavě a papež František se z 

Budapešti, kde zakončí eucharistický kongres, přesune na svou pastorační návštěvu Slovenska – od 13. 

do 15. září. Dny uprostřed září 16. - 18. pak budou patřit sv. Ludmile a pouti na Tetíně a měsíc ukončí 

tradiční Národní svatováclavská pouť 27. - 28. září 2021. 

Slatiňany - Den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání se koná tuto sobotu 11. září 2021 v klášterní 

kapli sester františkánek ve Slatiňanech. Začátek v 9:30. Úplný pořad je ve vývěsce před kostelem.  
  Třetí pouť na Chlumku (Narození Panny Marie) bude příští neděli 12. září 2021: Mše svaté budou jen dvě: 

v 8:00 a 9:30; v 10:45 přednáška doc. Dr. Michala Altrichtera, Th.D. Ve 14:30 svátostné požehnání. 

Sbírka na církevní školy: Kostelní sbírky v neděli 19. září 2021 ve všech kostelích naší diecéze jsou určeny 

na podporu církevního školství. S poděkováním za podporu našim církevním školám: Mons. Jan Vokál, 

biskup a P. Prokop Brož, biskupský vikář pro církevní školy. 

Farní den: Přijměte pozvání na Farní den, který bude v neděli 19. září 2021. Mše svaté budou jako obvykle: 

v 7:30 a v 10:30 - po skončení druhé mše svaté se sejdeme v 11:45 na farní zahradě ke společnému 

obědu a k posezení u kávy (pohoštění je zajištěno). Hostem bude P. Antonín Krasucki OP - který byl 

před lety kaplanem v Hlinsku a dojížděl i do Kameniček. 

Na věčnost nás předešla řeholní sestra Růžena Pešková - řeholním jménem sestra Bertranda.    


