
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  6. 11.  do  13. 11.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

     6.11. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

7.11. 
Pondělí 32. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

8.11. 
Úterý 32. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 
V kapli v Jeníkově: za dp. P. Vojtěcha Jana Filippi, nar. 

8.11.1912 v Hlinsku 

St 

 9.11. 

Výročí 

Posvěcení lateránské baziliky v Římě  

=== ====== 

17,45 
Za Františka Sadílka, rodiče, vnučku a celou živou 

rodinu a zemřelé příbuzné 

Čt 

10.11. 

Sv. Lva Velikého, papeže a učitele 
cárkve 

=== ====== 

17,00 V kapli v Jeníkově: za rodiče Peškovy,2 dcery, syna a zetě  

Pá 

11.11. 
Sv. Martina Tourského, biskupa 

=== ====== 

17,45 Za Antonína a Františku Zdražilovy a celý rod 

So 

12.11. 
Sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

7,30 Za Stanislava Dvořáka a manželku 

=== ====== 

Ne 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA 

Posvícení slavíme v Kameničkách,  

v Jeníkově, na Filipově a Chlumětíně 

Svaté ANEŽKY ČESKÉ, panny 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

13.11. 9,00 V kapli v Jeníkově: za manžele Jelínkovy a oboje rodiče 

 
10,30 

Za Pavla Kašpara, manželku Zdenku a za živé i 
zemřelé členy rodiny 

 === ====== 

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

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. 

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

diecézního setkání. Program je ve vývěsce před kostelem. Setkávání přispívají k upevnění ve víře. 

Slatiňany - den modliteb za nová povolání k duchovnímu stavu bude tuto sobotu 12. 11. 2022 v klášterní 

kapli sester františkánek ve Slatiňanech, Nádražní ul. 153. Začátek v 9,30 hod. Otec biskup Jan posílá 

naléhavou prosbu do farností o modlitbu za nová duchovní povolání. Nenechme ji bez odezvy!  

Sbírka na sdělovací prostředky: Česká biskupská konference vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí tj. 13. 11. 

kostelní sbírku na sdělovací prostředky a předem děkuje za Vaši štědrost. Následující neděli 20. 11. se 

koná každoroční Sbírka na pojištění kostelů v naší diecézi. Bude třeba to vzít v úvahu.   

Katolický týdeník je nám doručován v poslední době až v sobotu místo ve středu; proto je možné koupit si ho 

až v neděli. 

Dětský časopis DUHA je tentokrát ve větším formátu - A4; obsahuje Adventní kalendář s texty a obrázky na 

každý den adventní a vánoční doby. DUHA je k rozebrání na stolku u zpovědnice.  

    


