
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  11. 7.  do 18. 7.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. BENEDIKTA, opata, patrona Evropy 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

   11.7. 10,30 
Za Libuši Vackovou - k stému výročí narození, a za 
manžela Františka a celou rodinu 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

12.7. 
Pondělí 15. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

13.7. 
Sv. Jindřicha 

Sv. Markéty, panny a mučednice 

=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: Za Olgu Peškovou, manžela a syna 

St 

14.7. 

Bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního 
patrona plzeňské diecéze 

Sv. Kamila de Lellis, kněze 

=== ====== 

17,45 Za Bohdanu Laštůvkovou 

Čt 

15.7. 
Sv. Bonaventury, biskupa a učitele 
církve 

=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za vldp. P. Jindřicha Peška 

Pá 

16.7. 
Panny Marie Karmelské 

=== ====== 

17,45 Za Stanislava Maternu a syna Ivana 

So 

17.7. 

Bl. Česlava, řeholníka 

a sv. Hyacinta, kněze 

7,30 Za rodiny a nová duchovní povolání 

=== ====== 

Ne 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za Karla a Růženu Myškovy 

18.7. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Karmelská pouť v Bystrém u Poličky: Římskokatolická farnost Bystré u Poličky zve všechny mariánské 

ctitele na tradiční Karmelskou pouť, která se uskuteční ve dnech ve dnech 16. - 18. července (pátek - 

neděle). Mše svaté v neděli: v 6,00-7,00-9,00-11,00; ve 14,30 zakončení pouti a svátostné požehnání. 

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na plakátku ve vývěsce před kostelem a na www.farnost-bystre.cz. 

Sv. Otec František: Pooperační rekovalescence papeže Františka, který byl 4. července (v neděli) odpoledne 

hospitalizován v římské nemocnici Gemelli kvůli operaci tlustého střeva, probíhá dobře. Uvedl to ředitel 

Tiskového střediska Svatého stolce Matteo Bruni. „Pooperační průběh je regulerní. Pravidelná 

kontrolní vyšetření mají dobré výsledky,“ dodal vatikánský mluvčí na základě indikací lékařů, kteří 

papeže ošetřují. Oficiální tiskové sdělení informující veřejnost o papežově zdravotním stavu dále 

zmiňuje, že se František prošel po chodbě a pokračoval ve své práci a čtení textů. Odpoledne sloužil mši 

svatou v kapli svého soukromého nemocničního bytu za účasti všech, kteří mu v těchto dnech 

hospitalizace pomáhají. Dnes v neděli, 11. července, povede papež modlitbu Anděl Páně z 10. patra 

Fakultní nemocnice "A. Gemelli". Svatý Otec děkuje za četné projevy náklonnosti a blízkosti, které 

denně dostává, a prosí, abychom se za něj modlili i nadále.    Zdroj: Vatican News, česká sekce 7.7. a 9.7.2021 

 

http://www.farnost-bystre.cz/

