
Farnost Kameničky                                                         Rok 2019  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  20. 10.  do 27. 10.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

DEN MODLITEB ZA MISIE 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za Karla Moučku, bratra a rodiče 

   20.10.  
10,30 
11,30 

Za živé i zemřelé farníky   
Začátek výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní  

 === ====== 

 17,15 
Společná adorační pobožnost na ukončení Výstavu 
Nejsvětější Svátosti Oltářní  

Po 

21.10. 
Bl. Karla Rakouského 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

22.10. Sv. Jana Pavla II., papeže 
=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za Františka Laštůvku a celý rod 

St 

23.10. 
Sv. Jana Kapistránského, kněze 

=== ====== 

17,45 Za Josefa a Marii Hejdukovy a rodiče 

Čt 

24.10. Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 

=== ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: za Antonína a Miloslavu Brázdovy 
a Jana Pavlíčka 

Pá 

25.10. Pátek 29. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 
Za Věru a Bohumila Vtípilovy, Marii Lorencovou a 
Věru Devátou 

So 

26.10. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Na poděkování rodičům za lásku a péči od dcery Evy 

=== ====== 

Ne 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 
Za Františka Hladkého k nedož. 100. narozeninám, 
manželku, oboje rodiče a sourozence 

27.10. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 17,15 Modlitba sv. Růžence zde v kostele 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Sbírka na misie: Dnes v neděli 20. října 2019 se ve všech zemích koná sbírka na podporu misií 
 prostřednictvím Papežského misijního díla. Sesbírané peníze slouží k financování oprav i staveb 
 kostelů, klášterů, seminářů, misijních domů, k vybavení škol a nemocnic v misijních zemích. Za Váš 
 příspěvek na misie, vzdávám srdečné Pán Bůh zaplať!  
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní bude dnes v neděli 20. října 2019: Jako obvykle začne po druhé nedělní 
 mši svaté tzn. v 11,30 hod. a potrvá do 17,15 hod., kdy bude zakončení společnou adorační pobožností 
 a svátostným požehnáním. Děkuji, že jste přišli a  zapsali jste se: Při půlhodinové adoraci můžeme 
 získat plnomocné odpustky (za obvyklých podmínek: sv. zpověď, sv. Přijímání a modlitba na úmysl Sv. 
 Otce). Částečný odpustek můžeme získat, když navštívíme kostel s úmyslem poklonit se Svátostnému 
 Spasiteli a pomodlíme se např. hymnus Klaním se ti vroucně (píseň č.712) nebo Před Svátostí touto 
 slavnou (poslední dvě sloky písně č.704). 
Končí letní čas - ze soboty 26. 10. na neděli 27. 10. 2019 se hodiny vrací o 60 minut zpět.   
Zvláštní dovolení získat plnomocné odpustky pro duše v očistci (při dodržení stanovených podmínek) už 
 v týdnu před Dušičkami (tedy od 25. října, uděluje Apoštolský Stolec věřícím v naší republice, pokud 
 z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. 


