
Farnost Kameničky                                                         Rok 2019  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  27. 10.  do 3. 11.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 
Za Františka Hladkého k nedož. 100. narozeninám, 
manželku, oboje rodiče a sourozence 

 27.10. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 17,15 Modlitba sv. Růžence zde v kostele 

Po 

28.10. 

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Státní svátek: Den vzniku samostatného 
československého státu 

=== ====== 

17,45  Za duše zemřelých dárců mešních fundací 

Út 

29.10. 
Úterý 30. týdne v mezidobí 
Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a 
mučednice 

=== ====== 

17,00 
V kapli v Jeníkově: za Hedviku Kleinovou, manžela, 
oboje rodiče a sourozence  

St 

30.10. 

V královéhradecké diecézi: 

Výročí posvěcení katedrály 

=== ====== 

17,45 Za Josefu Chmelíkovou, manžela a jejich rodiče  

Čt 

31.10. 
Sv. Wolfganga, řezenského biskupa - 

Umožnil založení biskupství v Praze 973 

=== ====== 

17,00 V kapli v Jeníkově: za Miluši Adámkovou a rodiče 

Pá 

1.11. 
Slavnost VŠECH SVATÝCH 
=== DOPORUČENÝ SVÁTEK === 

17,00 
V kapli v Jeníkově: za Marii a Jaroslava Brožkovy 
(slouží dp. P. Jaroslav Brožek) 

17,45 Za Jarmilu Zavřelovou, manžela a syna 

So 

2.11. VZPOMÍNKA 

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

7,30 
Za všechny zemřelé, jejichž jména budou čtena 
v Přímluvách i za všechny ostatní zemřelé  

9,00 
V kapli v Jeníkově: Za všechny zemřelé, jejichž jména 
budou čtena v Přímluvách i za ostatní zemřelé 

Ne 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. MARTINA de PORRES, řeholníka 

7,30 Za Karla a Anastázii Brázdovy a jejich rodiče 

3.11. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Letní čas dnes v noci skončil - hodiny jsme vrátili o 60 minut zpět. Ve farním kostele začátky bohoslužeb 
 zůstanou bez změny; jen v kapli v Jeníkově budou mše svaté v úterý a ve čtvrtek už v 17,00 hod. 
Sbírka na misie, konaná minulou neděli vynesla 33.384,- Kč. Kéž Vaši štědrost odplatí sám dobrý Bůh.   
Prosby za zemřelé: V sákristii si můžete dávat na modlení za zemřelé, jak jste zvyklí. Jména zemřelých budou 
 čtena na Dušičky při mši svaté. V Jeníkově si budete dávat na modlení za zemřelé v úterý a ve čtvrtek. 
Odpustky pro duše v očistci: Církev svatá vybízí k získávání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze
 duším v očistci a to ve dnech od 1.- 8. listopadu, když navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen 
 v duchu za zemřelé, a splníme tři obvyklé podmínky (sv. zpověď, sv. Přijímání a modlitba na úmysl Sv. 
 Otce); v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.  
 Jiná možnost získání odpustků pro duše v očistci je 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den při návštěvě 
 kostela - kromě tří obvyklých podmínek - pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry.  
Příležitost ke svaté zpovědi: ve středu 30. 10. a v pátek 1. 11. od 16,45 hod. V pátek 1. 11. bude po mši svaté 
 smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí a svátostné požehnání.  


