
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   7. 11.  do 14. 11.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7,30 Za Františka Sadílka, rodiče a celou živou rodinu 

   7.11. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

8.11. 
Pondělí 32. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

9.11. 
Posvěcení Lateránské baziliky 
v Římě 

=== ====== 

17,00   V kapli v Jeníkově: za MUDr Jaroslava Hamana  

St 

10.11. 
Sv. Lva Velikého, papeže a učitele 
církve 

=== ====== 

17,45 Za Stanislava Maternu a syna Ivana 

Čt 

11.11. Sv. Martina, biskupa 

=== ====== 

17,00 
V kapli v Jeníkově:  za rodinu Macháčkovu, Kašparovu, 

Kasalovu a Černých 

Pá 

12.11. 
Sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

=== ====== 

17,45 Za navrácení víry v rodině a za Karla Sodomku 

So 

13.11. Sv. Anežky České, panny 
7,30 

Za Stanislava Dvořáka, manželku, rodiče a celou 
živou rodinu 

=== ====== 

Ne 
VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO 
KOSTELA - posvícení slavíme:  

v Kameničkách, Jeníkově, Filipově  

a v Chlumětíně 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

14.11. 
9,00 

V kapli v Jeníkově: za rodiče Peškovy, dvě dcery, syna 
a zetě  

 10,30 Za Ditu Schmidtovou a všechny zemřelé příbuzné 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
 Pouť našich biskupů K prahům apoštolů (ad limina apostolorum). Tuto pouť by každých pět let ve Vatikánu 

měli vykonat biskupové, kteří zde podávají zprávu o stavu svých diecézí. Čeští a moravští biskupové 

pocestují společně 7. listopadu do Říma na tuto návštěvu K prahům apoštolů, která potrvá do 14. 

listopadu. Zahrnuje setkání s papežem, modlitbu u hrobů apoštolů sv. Petra a Pavla, mše svaté ve 

čtyřech papežských bazilikách a návštěvy vatikánských úřadů.  Ty absolvují čeští a moravští biskupové 

postupně během celého týdne.  Z důvodu stále trvající pandemie covid-19 se tato návštěva koná bez 

účasti poutníků z České republiky. Věřící se mohou připojit k modlitebnímu doprovodu biskupů v Římě 

on-line formou a to díky Poutnímu centru biskupství královéhradeckého ve spolupráci 

s Českomoravskou Fatimou. Více informací naleznete na stránkách naší diecéze: www.diecezehk.cz pod 

titulkem: Biskupové se příští týden setkají s papežem Františkem. 

Možnost získat dušičkové odpustky je kvůli pandemii Covid-19 prodloužena na celý měsíc listopad 2021.   

Tato možnost plnomocných odpustků obvykle platí od 1. do 8. listopadu. Více je na plakátku ve vývěsce. 

Diecézní setkání mládeže 20. 11. 2021 se letos koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí v 

Hradci Králové. Společný zahajovací program proběhne zde v 9.00 hodin. Prosíme o příjezd o 

půlhodiny dříve, abychom stihli registraci, která bude pro letošní setkání díky covidovým opatřením 

potřeba. Teplejší oblečení je rozumné. Bezinfekčnost bude třeba prokázat. Pojede autobus; přihlaste se. 

Bohoslovci Arcib. senimáře v Praze a Olomouci zvou mladé muže 15-30 let na duchovní obnovu ve dnech 

26. - 28. listopadu 2021. Přečtěte si oznámení ve vývěsce vzadu v kostele a přihlaste se. 

http://www.diecezehk.cz/
https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/biskupove-se-pristi-tyden-setkaji-s-papezem-frantiskem-12019

