
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  17. 7.  do  24. 7.        

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Bl. ČESLAVA a sv. HYACINTA, kněží 

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

   17.7.      10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

 18.7. 
Pondělí 16. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

 19.7. Úterý 16. týdne v mezidobí 

=== ====== 

18,00 
V Jeníkově: za rodiče Netolických, manžele Zlato-

hlávkovy a celou zemřelou rodinu 

St 

 20.7. 
Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 

=== ====== 

17,45 Za Boží pomoc a ochranu pro nemocné 

Čt 

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

=== ====== 

18,00 
V Jeníkově: za Ditu Schmidtovou a všechny živé i 

zemřelé členy rodiny 

Pá 

 22.7. 
Sv. Marie Magdalény 

=== ====== 

17,45 Na poděkování Pánu Bohu za prokázané milosti 

So 
23.7. Sv. Brigity, řeholnice, patronky 

Evropy 

7,30 
Za Annu Kopeckou, Annu Andrlovou, Annu 

Doskočilovou a jejich rodiny  

=== ====== 

Ne 
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. ŠARBELA MACHLÚFA, kněze -  

libanonského světce z 19. století 

7,30 Za Karla a Růženu Myškovy 

 24.7. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Příležitostná oznámení: 

Světový den prarodičů a seniorů ustanovil Svatý Otec František na čtvrtou červencovou neděli, která je 

blízko svátku sv. Jáchyma a sv. Anny, to je letos neděle 24. července 2022. Řekl: „Požehnaná rodina, 

která ctí své prarodiče!“ 

Hledáte na cestě po České republice bohoslužby? Vyzkoušejte on-line aplikaci b.cirkev.cz. Může se stát 

užitečným zdrojem informací nejen pro prázdninové dny. Na adrese bohosluzby.cirkev.cz   (zkráceně 

b.cirkev.cz) najdete aplikaci, kde můžete intuitivně hledat bohoslužby podle různých kritérií (název 

kostela, místa, konkrétní hodin, dne v týdnu či data). Vyhledaný kostel si zobrazíte v mapě, k dispozici 

máte na jednom místě nejen přehled bohoslužeb (se zvýrazněním nejbližších a zobrazením 

podrobností), ale i dostupné kontakty a adresu farnosti, která může být i v jiné obci. 

 
----- o ----- 

 

Náš kostel je denně otevřen k návštěvě Svátostného Krista od 8:00 - 19:00 h.  

 „Pán je zde a volá tě“ (Jan 11,28) 

http://bohosluzby.cirkev.cz/

