
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  11. 9.  do  18. 9.   

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

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

 === ====== 

 === ====== 

Po 

 12.9.  
Jména Panny Marie 

=== ====== 

17,45 Za dp. P. Eduarda Seidla (nar. 12.9.1922 v Červeném Kostelci) 

Út 

 13.9. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a 
učitele církve 

=== ====== 

18,00 
V Jeníkově: za zemřelé rodiče, jejich sourozence a 

ten rod 

St 

 14.9. 
Povýšení svatého Kříže 

14,00 Pohřeb pí. Anny Chmelíkové z Dědové 

17,45 Za rodiče, sestru a švagra 

Čt 

 15.9. 
Panny Marie Bolestné 

=== ====== 

18,00 V Jeníkově: za Ludmilu Sodomkovou, rodiče a sestry 

Pá 

 16.9. 
Sv. Ludmily, mučednice 

=== ====== 

17,45 Za Ludmilu a Karla Laštůvkovy, dceru a snachu 

So  

 17.9. 
Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, 
biskupa, mučedníků 

Sv. Roberta Bellarmina, biskupa  

7,30 Za navrácení víry v rodině 

13,00 
V rámci oslavy 630 let obce Kameničky: 

Žehnání nového hasičského auta 

Ne 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 
Za Františka Sádovského, vnučku Natálku a celou 

živou rodinu 

 18.9. 10,30 Za živé i zemřelé rodáky- účinkuje Břízův chrám.sbor 

 15,00 Koncert Břízova chrámového sboru - v kostele 

 === ====== 

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině: Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá 

všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak 

gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek 

Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022.  Čeští a moravští biskupové se rozhodli připojit se k této 

aktivitě a prosí duchovní správce, aby uspořádali eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, 

kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým 

pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpení a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, 

aby mohl opět zavládnout mír.   Mons. Jan Graubner, předseda ČBK.     V Praze dne 15. srpna 2022. 

U příležitosti výročí 630 let od první písemné zmínky o obci Kameničky se ve dnech 17. a 18. září 2022 

uskuteční Sraz 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; 12:00 farní den v sokolovně. 

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

Při této příležitosti chci poprosit ženy o upečení zákusků ke kávě a o zeleninový salát; než začnete 

cokoliv připravovat, domluvte se, prosím, s p. Martinem Pešavou z Jeníkova tel. 723979161.     

Sbírka na církevní školy bude v naší diecézi příští neděli 18. září 2022. Všem dárcům vzdává biskupství 

upřímné Pán Bůh zaplať!  


