
Farnost Kameničky                                                         Rok 2019  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  25. 8.  do 1. 9.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. Benedikta a druhů, mučedníků, 
sv. Ludvíka 

a sv. Josefa Kalasánského, kněze  

7,30 Za duše zemřelých dárců mešních fundací 

   25.8.  10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

26.8. 
Pondělí 21. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

27.8. Sv. Moniky 
=== ====== 

18,00 V Jeníkově: za manžele Šťastných a oboje rodiče  

St 

28.8. 
Sv. Augustina, biskupa a učitele 
církve 

=== ====== 

17,45 Na dobrý úmysl 

Čt 

29.8. 
Umučení sv. Jana Křtitele 

=== ====== 

18,00 V Jeníkově: na úmysl dárce 

Pá 

30.8. 
Pátek 21. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Růženu Stárkovou, manžela, syna a celou rodinu 

So 

31.8. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za dp. P. Karla Kováře a celý rod 

=== ====== 

Ne 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

1.9. 
10,30 

Za Františka Vacka, manželku, rodiče, sourozence a 
celou rodinu 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení:  
Přihlášky dětí na náboženství: Tiskopisy přihlášek na náboženství jsou v dostatečném množství na obou 
 skříňkách se zpěvníky, v sákristii i na kůru. Vyplněné přihlášky odevzdávejte co nejdříve v sákristii 
 nebo dejte do schránky na dopisy před farou. Děkuji Vám!  
Zahájení nového školního roku vykonáme příští neděli 1. září 2019 při obou mších svatých. Poprosíme 
 Ducha Svatého o jeho dary pro všechny žáky, studenty i jejich učitele, aby nový školní rok byl pro ně 
 úspěšným rokem.  
Třetí pouť na Chlumku v Luži bude v neděli 8. září 2019: mše svaté budou jen dvě: v 8:00 a v 9:30 hod. 
 v 10:45 přednáška Doc. Tomáše Petráčka PhD., ThD.: „Misijní povolání církve v dějinách a dnes“ 
 ve 14:30 - Svátostné požehnání.  
Farní den: Přijměte pozvání na 2. Farní den, který bude, dá-li Pán Bůh, v neděli 8. září 2019 na farní zahradě. 
 Mše svaté budou jako obvykle v 7:30 a v 10:30. - po skončení druhé mše svaté se sejdeme v 11:30 hod.  
 ke společnému obědu (bude zajištěn) a k posezení u kávy. Další program se ještě připravuje.   


