
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  19. 9.  do 26. 9.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

 11,45 Farní den 

 === ====== 

Po 

20.9. 

Sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, 

Pavla Chong Ha-sanga a druhů, 
korejských mučedníků 

 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

21.9. 
Svátek Sv.Matouše, apoštola  

a evangelisty 

=== ====== 

18,00   V kapli v Jeníkově: za rodinu Šťastnou a Stehnovu 

St 

22.9. 
Středa 25. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Václava a Zdeňku Sadílkovy 

Čt 

23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

=== ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: na poděkování za 80 let života, za 

rodiče a požehnání pro celou rodinu 

Pá 

24.9. 
Pátek 25. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Ludmilu a Karla Filipi 

So 

25.9. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za zemřelé rodiče, jejich sourozence a celý rod 

=== ====== 

Ne 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. KOSMY A DAMIÁNA, mučedníků  

7,30 
  Za Václava a Ludmilu Hromádkovy, jejich děti a 

Jaromíra Čecha 

26.9. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

 Národní svatoludmilská pouť na Tetíně vyvrcholila včera - v sobotu 18. 9. mší svatou v 11:00 hod. Na 

ukončení národní pouti bude dnes v 11:15 – 12:00 mše sv. v kostele sv. Ludmily na Tetíně.  

Sbírka na církevní školy: Kostelní sbírky dnes 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 dnes v neděli 19. září 2021. 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 - v 15:00 si v kostele poslechneme jeho přednášku. 

  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 chrudimském kostele. 

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

Časopis pro děti DUHA - vyšlo první číslo v tomto školním roce - najdete je vzadu v kostele na stolku u 

zpovědnice. DUHA je zdarma. Na stolku u zpovědnice je také k vyzvednutí diecézní měsíčník 

ADALBERT a KATOLICKÝ TÝDENÍK. Pokud jste dosud byli pravidelnými odběrateli a rozhodli 

jste se ukončit jejich odebírání, oznamte to v sákristii. Děkuji.  


