
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  12. 9.  do 19. 9.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

13.9. 

Sv. Jana Zlatoústého, biskupa  

a učitele církve  

=== ====== 

=== ====== 

Út 

14.9. Povýšení svatého kříže 

=== ====== 

18,00 
  V kapli v Jeníkově: za manžele Jelínkovy, děti, zetě a 

oboje rodiče 

St 

15.9. 
Panny Marie Bolestné 

=== ====== 

17,45 Za Annu Halamkovou, manžela, syna a oboje rodiče 

Čt 

16.9. 
Sv. Ludmily, mučednice 

=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za Ludmilu a Karla Laštůvkovy a dceru 

Pá 

17.9. 

Sv. Kornélia, papeže, 

a sv. Cypriána, biskupa, mučedníků  

Sv. Roberta Belarmina, bisk.a uč.círk. 

=== ====== 

17,45 
Za Ludmilu Potůčkovou, manžela Oldřicha, Marii 

Rybičkovou a oboje rodiče 

So 

18.9. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za uzdravení 

=== ====== 

Ne 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

SV. JANUÁRIA, biskupa a mučedníka 

7,30 Za Františka Culka a zetě Marka 

19.9. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 )  
Pouť v Chlumětíně se slaví dnes v neděli 12. září - mše svatá je v 11:00 - slouží P. Ondřej Matula z Rané.   
Třetí pouť na Chlumku (Narození Panny Marie) je tuto 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. 

Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily: ve čtvrtek 16. září v 17:00 v bazilice sv. Jiří na 

Pražském Hradě. Liturgii bude možné v přímém přenosu sledovat na TV NOE. V pátek 17. září mohou 

diváci TV NOE v přímém přenosu od 17:30 zhlédnout příjezd relikvie sv. Ludmily na Tetín. 

Svatoludmilské oslavy vyvrcholí v sobotu 18. září v 11:00, kdy se v Tetíně uskuteční slavnostní mše 

svatá, hlavním celebrantem bude papežský legát, kardinál Christoph Schönborn. Přímý přenos na ČT2. 

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. 

Večer mladých: Mladí z naší farnosti jsou srdečně zváni na Večer mladých, který se bude konat v pátek 24. 

září v Chrudimi. Hostem bude P. Jan Linhart. Setkání začíná mší sv. v 18:00 v arciděkanském kostele. 

Předpokládaný závěr ve 21:30. Další informace jsou ve vývěsce na plakátku. 


