
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  20. 11.  do  27. 11.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 34. NEDĚLE BĚHEM ROKU  

- je poslední nedělí církevního roku 
a 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 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

21.11. 

Zasvěcení Panny Marie 
v Jeruzalémě 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

22.11. 

Sv. Cecílie, panny a mučednice, 

patronky církevní hudby a zpěvu 

=== ====== 

17,00 V kapli v Jeníkově:za Cecílii a Františka Štorkovy a děti 

St 

23.11. 

Sv. KLEMENTA I., papeže a mučed.- 

hlavního patrona naší diecéze 

=== ====== 

17,45 Za Marii Adámkovou, manžela a vnuka Radka 

Čt 

24.11. 

Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a 
druhů, vietnamských mučedníků 

=== ====== 

17,00 V kapli v Jeníkově: za Emilii Drašarovou a celý rod 

Pá 

25.11. 

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a 
mučednice 

=== ====== 

17,45 
  Za Libuši Gregorovou, Marii Gregorovou, manžela a 

dva syny 

So 

26.11. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 
Za Františka a Marii Srnských, jejich rodiče, 

sourozence a celý rod 

=== ====== 

Ne 

Začátek nového církevního roku: 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

7,30 Za Miroslava Kudyna 

27.11. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ (Ž 99,1) 
Obnova zasvěcení: Dnes o slavnosti Ježíše Krista Krále, vykonáme po obou mších svatých obnovu zasvěcení 

Kristu Králi před vystavenou Nejsv. Svátostí. Modlitba k zasvěcení je z Kancionálu 066: „Ježíši, 

Vykupiteli lidského pokolení“. Věřícímu, který se dnes veřejně pomodlí text zasvěcení, se uděluje 

plnomocný odpustek, v ostatních případech se jedná o částečný odpustek.  

Sbírka na sdělovací prostředky, konaná minulou neděli, vynesla 18.933,- Kč. Připojuji se k biskupské 

konferenci a vzdávám za Vaši štědrost také svoje srdečně poděkování a Pán Bůh zaplať! Vyjádřili jste 

svým příspěvkem do sbírky Váš dobrý vztah k televizi NOE i k Rádiu PROGLAS; obě média mohou 

vysílat jen díky finanční podpoře svých posluchačů.  

Dnešní sbírka je v naší diecézi určena na pojištění kostelů a ostatních budov. Jménem biskupství 

královéhradeckého i jménem svým vzdávám všem dárcům upřímné: Pán Bůh zaplať!  

Červená středa - smyslem akce je připomenout si veřejně všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své 

náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících 

pro víru. Česká biskupská konference se také společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací 

židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě zakládající křesťanské organizace z Anglie (Aid to the 

Church in Need). Akce se v tentýž den koná na dalších místech ve světě - mj. v Londýně, Bratislavě, 

Vídni, Budapešti, na Filipínách. Zapojte se také. Více informací na: www.cervenastreda.cz. 

Žehnání adventních věnců - pro kostel i Vaše domácnosti- bude na 1. neděli adventní na začátku obou mší sv. 

http://www.cervenastreda.cz/

