
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  23. 10.  do  30. 10.        

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -   

DEN MODLITEB ZA MISIE 

SV. JANA KAPISTRÁNSKÉHO, KNĚZE 

7,30 
Za Františka a Jarmilu Hladkých, rodiče, sourozence 

a Karla Moučku 

  23.10.       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 

24.10. 
24.10. 

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 
=== ====== 

=== ====== 

Út 

25.10. Úterý 30. týdne v mezidobí 
=== ====== 

18,00 V Jeníkově: Za živé i zemřelé dobrodince 

St 

26.10.  
Středa 30. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Josefa a Anežku Ševčíkovy a dceru Ludmilu 

Čt 

27.10. Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 

=== ====== 

18,00 
V Jeníkově: Za dp. P. Jaroslava a P. Josefa Horníkovy, 

                     jejich rodiče a sourozence 

Pá 

28.10.  
Sv. Šimona a Judy, apoštolů 

Den vzniku samostatného Československa      
v r. 1918 - státní svátek  

=== ====== 

17,45 
Za Žofii Adámkovou, manžela, rodiče a sourozence 

z obojí strany 

So  

29.10. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za uzdravení 

=== ====== 

Ne 
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

V královéhradecké diecézi: 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY 

7,30 
Za Jaroslava a Marii Peškovy, syna Petra a manžele 

Bouškovy 

30.10.  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 ) 

Příležitostná oznámení:  

Misijní neděle: připadá na předposlední neděli v říjnu - letos je to tato dnešní neděle 23. října. Je to den 

modliteb a pomoci misiím. Věřící na celém světě se dnes spojují ve společném úsilí na podporu 

misijního díla Církve. Na ten úmysl je vyhlášena celosvětová finanční sbírka. Za Vaši podporu misiím 

vzdávám srdečné: Pán Bůh zaplať!  

Říjen - měsíc modlitby sv. Růžence: Modleme se k Panně Marii, která ačkoli byla největší, nesnažila se 

vyniknout, ale byla pokornou služebnicí Páně a je plně ponořena do služby nám, aby nám pomohla 

setkat se s Pánem Ježíšem. 

Končí letní čas: Ze soboty 29. října na neděli 30. října zastavíme hodiny na 60 minut a tak se vrátíme zase 

k středoevropskému času. V zimním období změníme začátek mší sv. pouze v Jeníkově na 17:00 hod. 

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

odpustky) už v týdnu před Dušičkami - tedy od 25. října, uděluje Apoštolská Stolice věřícím v naší 

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

 

  


