
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  18. 7.  do 25. 7.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za Karla a Růženu Myškovy 

    18.7. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

19.7. 
Pondělí 16. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

20.7. Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka  

=== ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: za Ditu Schmidtovou a za Boží 

pomoc a ochranu pro celou rodinu 

St 

21.7. 
Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a 
učitele církve 

=== ====== 

17,45 Za Františka Zavřela 

Čt 

22.7. Sv. Máří Magdalény 

=== ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: za Annu Laštůvkovou, švagrovou, 

rodiče a celý rod 

Pá 

23.7. 
Sv. Brigity, řeholnice, patronky 
Evropy 

=== ====== 

17,45 
Za Zdenku Kašparovou, manžela a za celou živou i 

zemřelou rodinu 

So 

24.7. 
Sv. Šarbela Machlúfa, kněze - 

libanonského světce z 19. století 

7,30 
Za Annu Kopeckou, Annu Andrlovou a Annu 

Doskočilovou a jejich rodiny 

=== ====== 

Ne 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. JAKUBA, apoštola 

7,30 
Za Marii Hladíkovou, manžela, oboje rodiče a děti: 

Alenu, Danu, Slávku, Josefa a Čestmíra 

25.7. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Čeští a moravští biskupové pamatují v modlitbě na oběti, jejich rodiny a všechny, které zasáhly ničivé záplavy 

v Severním Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falci. Po středečních vydatných deštích jsou zaplaveny velké 

oblasti na západě a jihozápadě Německa. Podle zpráv zůstává situace v zaplavených oblastech napjatá. 

Počet mrtvých, včetně hasičů, stoupá, mnoho lidí se stále pohřešuje. Desítky tisíc domácností jsou bez 

elektřiny, některé bez pitné vody. Mnoho domů muselo být evakuováno. „Pamatujeme v modlitbě na 

všechny, které zasáhly ničivé povodně v Německu a o modlitbu prosíme také všechny věřící," vyzývají 

biskupové Čech, Moravy a Stezka a dodávají, abychom zvláště mysleli na ty, kteří přišli o své příbuzné 

a na nezvěstné osoby, aby v těchto těžkých chvílích nalezli u Pána útěchu a pomoc.       (Zdroj: www.cirkev.cz.aktuality) 

 1. Světový den prarodičů a seniorů, vyhlásil Svatý Otec František na neděli 25. července 2021. Svatý Otec 

pro něj zvolil heslo volně citující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny 

dny“ (srov. Mt 28,20). Seniory vybízí: Střežte kořeny, předávejte víru mladým a pečujte o nejmenší.  

Světový den prarodičů se bude slavit každoročně 4. neděli v červenci, která je blízko svátku sv. Jáchyma 

a sv. Anny.    

http://www.cirkev.cz.aktuality/

