
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  4. 9.  do  11. 9.        

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

 5.9.  
Pondělí 23. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

 6.9.  Úterý 23. týdne v mezidobí 
=== ====== 

18,00 V Jeníkově: Za Romana Adámka 

St 

 7.9.  
Sv. Melichara Grodeckého, kněze a 
mučedníka 

=== ====== 

17,45 
Za Emilii Vodičkovou, manžela a Marii a Františka 

Vodičkovy 

Čt 

8.9.  

Svátek 

NAROZENÍ PANNY MARIE 

=== ====== 

17,45 V Kameničkách: za Aloise Sodomku, rodiče a souroz. 

Pá 

9.9.  
Sv. Petra Klavera, kněze 

=== ====== 

17,45 Za Pavla Chmelíka a živou rodinu 

So  

 10.9. 
Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 

7,30 Za dp. P. Jana Kuchtu, rodiče a sourozence 

=== ====== 

Ne 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

 11.9. 10,30 Za manžele Laštůvkovy, sourozence a oboje rodiče 

 === ====== 

 === ====== 

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

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

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. 

Přípravy k oslavám 630 let obce Jeníkov: V rámci příprav na 630 let obce Jeníkov je zahrnuto i 120. výročí 

postavení a posvěcení jeníkovské kaple sv. Václava. Obec dala koncem minulého týdne kapli nově 

vymalovat (je v majetku obce; máme dovolení ji užívat k bohoslužbám) a proto prosím jeníkovské ženy 

o pomoc při úklidu po malování. Úklid bude, dá-li Pán Bůh zítra - v pondělí 5. 9. 2022 v 15:00 hod.  

Blíží se také oslavy 630 let obce Kameničky a plánované setkání rodáků a přátel obce Kameničky; Obec 

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

které se uskuteční v sobotu 17. září a v neděli 18. září 2022:  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. Už dnes chci poprosit ženy o upečení zákusků ke kávě.  

Den modliteb za duchovní povolání se koná tuto sobotu 10. září 2022 v 9:30 ve Slatiňanech.  

Třetí pouť na Chlumku v Luži (po Narození Panny Marie) bude příští neděli 11. září 2022. Mše svaté: 

v 8:00 - P. Josef Hubálek; v 9:30 - P. Pavel Ambros SJ., v 10:45 přednáška P. Pavla Ambrose SJ: 

„Vstupujeme do epochy po zasvěcení světa, Ruska a Ukrajiny Mariinu Srdci“.  


