
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  30. 1.  do  6. 2.        
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za Františku a Jana Peškovy 

   30.1. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

31.1. 

Sv. Jana Boska, kněze, zakladatele 
kongregace salesiánů 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

1.2. 
Úterý 4. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově:  za dp. děkana P. Jana Kuchtu a ten rod  

St 

2.2. 

Svátek 

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - 

neboli HROMNIC 

=== ====== 

17,45 
Za Marii Dvořákovou, manžela Stanislava, Anastázii 

Adámkovou a manžela Ladislava 

Čt 

3.2. 

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

Sv. Ansgara, biskupa 

=== ====== 

17,00 
V Jeníkově: za Annu a Ludvíka Myškovy, sourozence 

a rodiče z obojí strany 

Pá 

4.2. 
První pátek v měsíci únoru 

=== ====== 

17,45 Za Josefa Váchu a rodiče 

So 

5.2. 
Sv. Agáty, panny a mučednice 

7,30 Za Františka Halamku, manželku, syna a celý rod 

=== ====== 

Ne 
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, 

japonských mučedníků z 16. stol. 

7,30 Za Marii Adámkovou, manžela, oboje rodiče a vnuka 

6.2. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Hromnice: žehnání svící - hromniček bude ve středu 2. února na začátku mše svaté; svíčky si, prosím, 

obstarejte sami podle svého vkusu. V obchodech je dostatečný výběr vhodných svící - není stanoveno, 

že by to měly být oltářní svíce. 

Svatoblažejské požehnání udělím v Kameničkách ve středu po mši svaté a v Jeníkově ve čtvrtek také po mši  

 svaté - všem společně.  

Příležitost ke sv. zpovědi před Prvním pátkem bude ve středu (na Hromice) a v pátek od 17,00 hod. Na 

První pátek po mši svaté vykonáme Smírnou pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí se 

svátostným požehnáním. 

Víkend pro matky a dcery: Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého Vás srdečně zve na „Víkend 

pro matky a dcery“, který se uskuteční ve dnech 25. – 27. března 2022 v Trstěnici. 

Zveme maminky a jejich dcery (ve věku 7 – 10 let) na víkend, kde budeme společně a zároveň 

každá maminka s dcerou samostatně objevovat krásu našeho bytí, prohlubovat sílu vzájemné spolupráce 

a radovat se ze společně tráveného času. Víkendem bude provázet lektorka Ing. Markéta Juzová na téma 

„Díky za to, že jsi a jaká jsi...“ – bližší informace a přihlášky na emailové adrese: 

juzova.marketa@dihk.cz nebo crhk@bihk.cz. 


