
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   24 . 10.  do  31. 10.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

DEN MODLITEB ZA MISIE 

Sv. ANTONÍNA MARIE KLARETA, biskupa 

7,30 Za Karla Moučku, bratra a oboje rodiče 

   24.10. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 16,00 Modlitba sv. Růžence v kapli v Jeníkově 

 17,15 Modlitba sv. Růžence zde v kostele 

Po 

25.10. 
Pondělí 30. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

26.10. Úterý 30. týdne v mezidobí 
=== ====== 

18,00   V kapli v Jeníkově: za Boží pomoc proti pandemii  

St 

27.10. 
Středa 30. týdne v mezidobí 

=== ====== 

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

Čt 

28.10. 

Sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Státní svátek: Den vzniku samostatného 
Československého státu (1918) 

=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za padlé farníky v 1. světové válce  

Pá 

29.10. 
Pátek 30. týdne v mezidobí  

Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a muč. 

=== ====== 

17,45 Za Jaroslava Mudrocha 

So 

30.10. 

V královéhradecké diecézi: 

Výročí posvěcení katedrály 

=== ====== 

15,00 Za Růženu Sádovskou 

Ne 
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. WOLFGANGA, řezenského biskupa-  
umožnil založení biskupství v Praze r.973 

7,30 Za dp. P. Vojtěcha Jana Filippi O.Praem. 

31.10. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 16,00 Modlitba sv. Růžence v kapli v Jeníkově 

 17,15 Modlitba sv. Růžence zde v kostele 

Je misijní neděle - den oživení vědomí odpovědnosti křesťanů za spásu světa, den intenzivnější pomoci 

misijnímu dílu Církve. Misijní neděle nás zve k vnitřnímu pohledu do světa potřebných. Misionáři se 

skutečně snaží podle evangelia sytit hladové, učit nevzdělané, léčit nemocné, hlásat evangelium až na 

konec světa. Při tom narážejí na překážky, které jsou s naší pomocí překonatelné. Jsme s nimi v Kristu 

jedna veliká rodina. I my jsme pozváni ke společnému dílu jako jejich spolupracovníci na šíření Božího 

království. Oni tam v misijních zemích - a my tady - doma. 

Sbírka na misie: Sbírka této neděle je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Za 

Váš příspěvek na misie vzdávám srdečné Pán Bůh zaplať! 

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí: Od pondělí 25. října 2021 vstupují 

v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit 

povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené 

méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. 

celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a 

zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu. (Zdroj: www.cirkev.cz) 

V naší diecézi stále platí: dezinfekce rukou při vstupu do kostela, je vynecháno pozdravení pokoje,   

nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou.         (Zdroj: www.diecezehk.cz) 

Změna času: Letní čas skončí tento týden - ze soboty 30. října na neděli 31. října 2021 vrátíme hodiny o 60 

minut zpět. Začátky bohoslužeb ve farním kostele zůstanou beze změny; jen v kapli v Jeníkově budou 

mše svaté v úterý a ve čtvrtek už v 17,00 hod. 

Zvláštní dovolení získat plnomocné odpustky pro duše v očistci (při dodržení stanovených podmínek) už 

v týdnu před Dušičkami (tedy od 25. října) uděluje Apoštolský stolec věřícím v naší republice, pokud 

z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.  

http://www.cirkev.cz/

