
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  25. 7.  do 1. 8.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

26.7. 

Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny 
Marie 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

27.7. Sv. Gorazda a druhů, žáků svatých 
Cyrila a Metoděje 

=== ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: za Annu a Ludvíka Myškovy, 

rodiče a oboje sourozence 

St 

28.7. 
Středa 17. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za vldp. P. Josefa Parduse (+26.7.1892)  

Čt 

29.7. Sv. Marty 

=== ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: za Annu Macháčkovu, manžela a 

dceru 

Pá 

30.7. 
Sv. Petra Chryzologa, biskupa a 
učitele církve 

=== ====== 

17,45 Za živé i zemřelé kněze - ročník 1962 

So 

31.7. 
Sv. Ignáce z Loyoly, kněze, 

zakladatele jezuitského řádu  

7,30 
Za dp. P. Jaroslava Horníka SDB, sourozence a jejich 

rodiče 

=== ====== 

Ne 
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. ALFONSE MARIE Z LIGUORI, biskupa, 
zakladatele Kongregace Nejsvětějšího 
Vykupitele - redemptoristů  

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

 1.8. 10,30 Za Stanislavu Myškovu, oboje rodiče a švagra Zdeňka  

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení:  
Dnes slavíme  1. Světový den prarodičů a seniorů, který 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. 

Modletín - svatoanenská pouť je dnes: ve 14 hod. je mše svatá v kostele sv. Anny - po ní bude následovat 

program v areálu chráněných dílen, kde pracují lidé s mentálním postižením. 

Časopis TARSICIUS - původně určený pro ministranty - mohou odebírat i ostatní chlapci; najdou v něm např. 

zajímavosti o automobilech nejrůznějších značek, ale i poučné kreslené příběhy. Vydavatelství nám 

poslalo několik výtisků posledního čísla, abychom je nabídli chlapcům k přečtení a případnému 

odebírání; tyto výtisky jsou zdarma. Najdete je na stolku u zpovědnice. Prosím rodiče a prarodiče: buďte 

v tom nápomocni!   

 


