
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  7. 8.  do  14. 8.        

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30  Za živé i zemřelé farníky 

    7.8.        10,30 Za Zdeňka Jehličku, oboje rodiče, bratry Josefa a  
Vladimíra   

 === ====== 

 === ====== 

Po 

 8.8.  

Sv. Dominika, kněze - zakladatele 

řádu kazatelů (OP)- dominikánů   

=== ====== 

=== ====== 

Út 

 9.8.  
Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny 
a mučednice, patronky Evropy 

=== ====== 

18,00 V Jeníkově: za Jaroslava Mudrocha 

St 

10.8.  
Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 

=== ====== 

17,45 Za dp. P. Jaroslava Horníka, sourozence a rodiče      

Čt 

 11.8. 
Sv. Kláry, panny - spoluzakladatelky 
ženské větve františkánského řádu – 
klarisek 

=== ====== 

18,00 
V Jeníkově: za manžele Laštůvkovy,děti a rodiče 

z obojí strany 

Pá 

 12.8. 
Sv. Jany Františky de Chantal, 
řeholnice 

=== ====== 

17,45 Za Marii Lorencovou, manžela a syna 

So 
13.8. Sv. Ponciána, papeže, a sv.Hippolyta, 

kněze 

=== ====== 

18,00 
Na Filipově: za rodiče Jehličkovy, jejich děti a za živé 

i zemřelé filipovské rodáky 

Ne 
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, 
kněze a mučedníka 

7,30 
Za Stanislava Dvořáka, manželku Marii, rodiče a 

sourozence 

14.8.  10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové se koná od 9. do 14. srpna 2022 - je určeno pro mladé katolíky 

ve věku 14-26 let. Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm každý může najít něco 

zajímavého: zajímavé přednášky s kvalitními přednášejícími, koncerty, slavení eucharistie, poutavé 

katecheze. Podmínka k účasti na setkání byla: přihlásit se. Více podrobností o programu se budou 

postupně zveřejňovat na sociálních sítích, takže nás nezapomeňte sledovat. Chystá se program pro 

rodiny v sobotu 13. srpna 2022. 

Svatovavřinecká pouť na Sněžku: Tradiční mši svatou na vrcholu Sněžky budou opět celebrovat biskupové 

z Čech a Polska - v pravé poledne 10. srpna, kdy je svátek sv. Vavřince, jemuž je kaple zasvěcena. 

Druhá pouť na Chlumku v Luži bude, dá-li Pán Bůh, za 14 dní: v neděli 21. srpna 2022. Pořad bohoslužeb 

je ve vývěsce před kostelem a na stránkách www.chlumek.net.  

----- 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://www.chlumek.net/

