
Farnost Kameničky                                                         Rok 2019  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  3. 11.  do 10. 11.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. MARTINA de PORRES, řeholníka 

7,30 Za Karla a Anastázii Brázdovy a jejich rodiče 

  3.11. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

4.11. 
Sv. Karla Boromejského, biskupa 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

5.11. Úterý 31. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 
V kapli v Jeníkově: za manžele Dospělovy, jejich zetě 
a vnučku (měla být sloužena 17. 9. 2019) 

St 

6.11. 
Středa 31. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Stanislava Maternu 

Čt 

7.11. Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 
V kapli v Jeníkově: za Václava a Františku Štorkovy 
(měla být  sloužena 28. 9. 2019) 

Pá 

8.11. Pátek 31. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 
Za Františka Sadílka, rodiče, vnučku Kristýnku a 
celou živou i zemřelou rodinu 

So 

9.11. 
Posvěcení lateránské baziliky v Římě 

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

=== ====== 

Ne 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. LVA VELIKÉHO, papeže a učitele 
církve 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

10.11. 
10,30 

Za Bohumila Málka, jeho rodiče a neteř, a prarodiče 
Peškovy 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení:  
Plnomocné odpustky pro zemřelé můžete získávat ještě do 8. listopadu po splnění obvyklých podmínek: 
 svatá zpověď (jedna stačí k získání odpustků v těchto dnech), sv. Přijímání, návštěva hřbitova 
 s modlitbou za zemřelé a modlitba na úmysl Svatého Otce (pokaždé); v ostatní dny v roce můžeme 
 získat částečné odpustky při splnění všech uvedených podmínek. 
Slatiňany-den modliteb za nová povolání k duchovnímu stavu bude tuto sobotu 9. 11. 2019 v klášterní kapli 
 sester františkánek ve Slatiňanech, Nádražní ul.153. Začátek v 9,30 hod. Celý pořad je ve vývěsce před 
 kostelem. Neochabujme ve svých modlitbách a obětech za nová povolání a vyprošujme milost vytrvat 
 na započaté cestě ke kněžství studentům Teologického konviktu v Olomouci, kam nastoupil i náš farník 
 Tomáš Moučka.   
Sbírka na plošné pojištění církevních budov (= kostelů a far) se v naší diecézi uskuteční, dá-li Pán Bůh, 
 příští neděli 10. 11. 2019. Biskupství se na nás obrací s prosbou, abychom i tuto II. sbírku na pojištění 
 našich kostelů a far podle svých možností podpořili a vyslovuje všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! 
Stolní kalendáře na rok 2020 dostanete v sákristii za 60,- Kč. 
Setkání mládeže vikariátu Chrudim a Litomyšl se uskuteční 9. - 10. 11. 2019 na faře v Poličce. 


