
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  2. 10.  do  9. 10.        

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

POUTNÍ SLAVNOST V JENÍKOVĚ 

SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 

7,30 Za Františka Culka a zetě Marka 

    2.10.         9,00   Poutní mše sv. v kapli v Jeníkově: za Antonína a Milo-
slavu Brázdovy a Jana Pavlíčka 

 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 17,15 Modlitba sv. Růžence zde v kostele 

Po 

3.10.  
Pondělí 27. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

 4.10. 
Sv. Františka z Assisi, řeholníka, 
zakladatele františkánského řádu 

=== ====== 

18,00 V Jeníkově: za rodiče Málkovy, syna, zetě a vnučku 

St 

 5.10. 
Sv. Faustiny Kovalské, panny 

=== ====== 

17,45 Za Josefa a Marii Hejdukovy, rodiče a Josefa  Teplého 

Čt 

 6.10. 
Sv. Bruna, kněze-řeholníka, 
zakladatele kartuziánského řádu 

=== ====== 

18,00 V Jeníkově:  za uzdravení 

Pá 

 7.10. 

Panny Marie Růžencové  

První pátek v měsíci říjnu 

=== ====== 

17,45 Za Josefa Lorence, manželku a syna 

So  

 8.10. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za živé i zemřelé kněze z roč. 1962 

=== ====== 

Ne 
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. DIONÝSIA, biskupa a druhů, muč. 

Sv. JANA LEONARDIHO, kněze 

7,30 
Za Růženu a Václava Hromádkovy, jejich děti a 

Jaromíra Čecha 

 9.10. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 16,00 Modlitba sv. Růžence v kapli v Jeníkově 

 17,15 Modlitba sv. Růžence zde v kostele 

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

Modlitba sv. Růžence: Sv. Růženec se modlíme celoročně zde i v Jeníkově vždy půl hodiny před Mší sv. a 

v říjnu také v neděli odpoledne v 17:15 hod. zde v kostele, v Jeníkově v neděli v 16:00 hod. Svěřme 

do ochrany Panny Marie prostřednictvím této modlitby sebe, své rodiny, děti a mládež naší farnosti, náš 

národ, Ukrajinu i celý svět. Po sv. Růženci přidejme jednu z modliteb k Panně Marii od Sv. Otce 

Františka; přál si, abychom se je modlili právě po sv. Růženci a prosili Matku Boží o ochranu v době 

pandemie koronaviru. 

Svatá zpověď před Prvním pátkem bude, dá-li Pán Bůh ve středu a v pátek od 17:00 hod; v pátek po Mši 

svaté bude Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí a svátostné požehnání.    

Den modliteb za nová duchovní povolání bude ve Slatiňanech v sobotu 8. října 2022 v 9:30 v kapli sester 

františkánek. Úplný pořad je ve vývěsce před kostelem. 

Křesťanský magazín o naší diecézi: Dnes v neděli 2. října ve 12:55 hod. na ČT2 sledujte reportáž, kterou 

Česká televize nedávno natáčela v Královéhradecké diecézi. K natáčení si redakce vybrala biskupskou 

rezidenci, katedrálu Svatého Ducha, Nové Adalbertinum, Centrum Jana XXIII. v Hlinsku, řeholní dům 

Kongregace Školských sester sv. Františka v Hoješíně u Seče, řeholní dům Sekulárního institutu 

Schönstattských sester Mariiných v Rokoli u Nového Města n. Met. a klášter Hora Matky Boží u Králík. 

Rostoucí ceny energií doléhají i na nás. Od září máme stanovenou měsíční výši zálohy na elektřinu 20.000 Kč 

z předchozích 5.400 Kč - tj. více než 3,5 násobné navýšení. Bude potřeba rozhodnout, jak dál s topením 

v kostele: např. kdy začít s topením, nebo jestli zapnout jen některá kamna; kostelní sbírky zatím stačí…     


