
Farnost Kameničky                                                         Rok 2019  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  17. 11.  do 24. 11.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO 
KOSTELA - posvícení slavíme: 

v Kameničkách, Jeníkově, Filipově 

a v Chlumětíně. 

Sv. ALŽBĚTY UHERSKÉ, řeholnice 

7,30 Za Stanislava Dvořáka - k nedožitým100. narozeninám 

  17.11. 9,00 V kapli v Jeníkově: Za rodiče Peškovy a Boží požehná- 
ní pro celou rodinu 

 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

Po 

18.11. 

Výročí posvěcení římských bazilik 
svatých apoštolů Petra a Pavla 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

19.11. Úterý 33. týdne v mezidobí 
=== ====== 

17,00 V kapli v Jeníkově: Za zemřelé z rodiny Srnských 

St 

20.11. 
Středa 33. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Stanislava Maternu a bratra 

Čt 

21.11. 
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

=== ====== 

17,00 V kapli v Jeníkově: za Jana a Emilii Dřevíkovských a děti

Pá 

22.11. 
Sv. Cecílie, panny a mučednice 

=== ====== 

17,45 Za Cecílii Štorkovou, manžela a děti 

So 

23.11. 

Sv. KLEMENTA I., papeže a mučedníka

- hlavního patrona naší diecéze 

7,30 Za Boží pomoc a dar zdraví 

=== ====== 

Ne 
Poslední neděle církevního roku: 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Sv. ONDŘEJE DUNG LACA, kněze a druhů
vietnamských mučedníků  

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

24.11. 
10,30 

Za Pavla Kašpara, manželku Zdenku a živé i zemřelé 
členy rodiny 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení:  
Sbírka na plošné pojištění církevních budov (= kostelů a far) v naší diecézi, konaná minulou v neděli 10. 
 listopadu 2019, vynesla 14 626,- Kč.  Všem dárcům vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať! 
Výzva ke zvonění na kostelní zvony tuto neděli 17. 11. 2019 symbolicky v 17,11 hodin - jako připomínka 
 listopadových událostí roku 1989. Výzva přišla od generálního sekretáře České biskupské konference 
 P. ThLic. Ing. Stanislava Přibyla ThD. CSsR a byla zveřejněna i v Katolickém týdeníku.  
Dnešní slavnost Výročí posvěcení našeho kostela slavme také jako poděkování svaté Anežce za její 
 přímluvu u Boha o navrácení svobody našemu národu. Náš Otec biskup Jan si přeje, „abychom 
 nezapomněli na tu původní ryzost víry, na to nadšení, na ty dary od Boha, které jsme dostali spolu se 
 svatou Anežkou“. Proto jsme si dnes připomněli také všechny spoluobčany, kteří za svobodu bojovali, 
 přinášeli osobní oběti, léta strávili protiprávně ve vězení, v táborech nucených prací nebo se stali oběťmi 
 politické totalitní zvůle.  
Obnova zasvěcení: O slavnosti Ježíše Krista Krále vykonáme po obou mších svatých Obnovu zasvěcení 
 Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu před vystavenou Nejsvětější Svátostí: Litanie k Nejsvětějšímu Srdci 
 Ježíšovu a Modlitbu k zasvěcení Srdci Ježíšovu podle Kancionálu č. 065 a 066, a ukončíme svátostným 
 požehnáním. 


