
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  30. 10.  do  6. 11.        

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

Po 

31.10.  

Sv. Wolfganga, řezenského biskupa 
- umožnil založení biskupství v Praze 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

 1.11. 
Slavnost VŠECH SVATÝCH 

== doporučený svátek ==  

=== ====== 

17,45 V Kameničkách: za Marii Chmelíkovou  

St 

 2.11. VZPOMÍNKA 

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

=== ====== 

16,00 
 

    17,45 

V kapli v Jeníkově: za všechny zemřelé, zvláště za ty, za 
které jsme se dnes modlili v Přímluvách 

V Kameničkách: za všechny zemřelé, zvláště za ty, za 
které jsme se dnes modlili v Přímluvách 

Čt 

 3.11. Sv. Martina de Porres, řeholníka 

=== ====== 

17,00 
V kapli v Jeníkově: za Jaroslava Mudrocha, rodiče 

z obojí strany a jejich syny  

Pá 

 4.11. 

Sv. Karla Boromejského, biskupa 

První pátek v měsíci listopadu 

=== ====== 

17,45 Za Jaroslava Dvořáka, rodiče a manžele Bodlákovy 

So  

 5.11. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Ke cti Panny Marie 

=== ====== 

Ne 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za Bohumila Málka, rodiče, neteř a švagra 

 6.11. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Letní čas skončil dnes v noci - hodiny jsme vrátili o 60 minut zpět. V zimním období změníme začátek mše 

svaté pouze v Jeníkově na 17,00 hodin. - Na Dušičky už v 16,00 hod., aby v Kameničkách mohla být 

mše svatá v 17,45. 

Sbírka minulou neděli - Na misie - vynesla 22.880,- Kč. Všem dárcům za štědrost, projevenou potřebným 

v misijních zemích, vzdávám upřímné: Pán Bůh zaplať! 

Prosby za zemřelé: V sákristii si můžete dávat na modlení za zemřelé, jak jste zvyklí. V Jeníkově však až na 

Dušičky před mší svatou. Jména zemřelých budou čtena na Dušičky při mši svaté - zde i v Jeníkově. 

Příležitost ke sv. zpovědi: v úterý 1.11. a v pátek 4.11. - od 16,45 hod.  Na První pátek v měsíci: Po mši 

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

Odpustky: Církev svatá vybízí k získávání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci a to 

ve dnech od 1. - 8. listopadu po splnění obvyklých podmínek. Více najdete ve vývěskách. 

Večer mladých: Uskuteční se v pátek 4. listopadu v Hlinsku na faře. Zváni jsou už na mši sv. od 17.00 hod., 

na faře pak začneme cca od 18.00 hod. Jako host přijede mladý politik a historik Mgr. František Talíř.  

Pozvání pro mladé na vikariátní setkání mládeže do Chrudimi 19.11.2022, které se letos koná místo 

diecézního setkání.  


