
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  13. 11.  do  20. 11.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

 === ====== 

Po 

14.11. 
Pondělí 33. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

15.11. 
Sv. Alberta Velikého, biskupa            
a učitele církve 

=== ====== 

17,00 
V kapli v Jeníkově: Za Ditu Schmidtovou a všechny 

zemřelé příbuzné 

St 

16.11. 

Sv. Markéty Skotské a 

sv. Gertrudy, panny 

=== ====== 

17,45 Za Ivana a Stanislava Maternovy  

Čt 

17.11. 
Sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

=== ====== 

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

Kasalovu a Černých 

Pá 

18.11. 

Výročí posvěcení římských bazilik 
svatých apoštolů Petra a Pavla 

=== ====== 

17,45 Za Jana Dřevíkovského, manželku a děti 

So 

19.11. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Mše svatá nebude 

10,30 Pohřeb pí. Boženy Hromádkové z Kameniček 

Ne 
Poslední neděle církevního roku: 
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

 

7,30 Za dp. děkana P. Josefa Markla (30. výročí jeho úmrtí) 

20.11. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Sbírka na sdělovací prostředky: Česká biskupská konference vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí tj. dnes 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. To bude třeba vzít 

v úvahu a přispět podle Vaší současné finanční situace. 

 Týden modliteb za mládež: V týdnu od 13. do 20.11.2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Smysl 

Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné modlitbě s mladými lidmi za mladé lidi. Modlit se 

může opravdu každý! Věříme, že každá i v našich očích nepatrná modlitba z upřímného srdce má smysl 

a Bůh si ji může použít pro obnovu mladé generace, aby všichni měli opravdu vnímavé srdce pro Boží 

plány, které si pro každého Bůh s Láskou vysnil. A také prosit Ducha Svatého o poznání, jakými 

cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál. 

Adventní duchovní obnova určená pro mladé muže od 17 do 35 let, zaměřená na rozlišování povolání, se 

uskuteční 25. – 27. listopadu 2022 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní 

obnovu povede P. Pavel Lacina, farář ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích. Ubytování a 

strava v budově AKS v Olomouci. Bližší informace obdrží přihlášení účastníci e-mailem. Přihlašování 

je možné pomocí on-line formuláře do pátku 18.11.2022: www.knezskyseminar.cz/nase-akce/vir-via/. 


