
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   14 . 11.  do 21. 11.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: 

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 

 === ====== 

Po 

15.11. 

Sv. Alberta Velikého, biskupa a 
učitele církve 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

16.11. 
Sv. Markéty Skotské 

Sv. Gertrudy, panny 

=== ====== 

18,00   V kapli v Jeníkově: Za dp. P. Otmara Kaplana a rodiče 

St 

17.11. 
Sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

=== ====== 

17,45 Za Bohumila Málka a za živé i zemřelé členy rodiny 

Čt 

18.11. 
Výročí posvěcení římských bazilik 
svatých apoštolů Petra a Pavla 

=== ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za dp. P. Jindřicha Peška +21.11.1980 

Pá 

19.11. 
Pátek 33. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Františka a Marii Srnských, rodiče a celý rod 

So 

20.11. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za dp. P. Josefa Selichara + 20. 11. 1941 

=== ====== 

Ne 

Poslední neděle církevního roku: 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

21.11. 
10,30 

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

 === ====== 

 === ====== 

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

Zvonění zvonů 17. listopadu 2021: Za několik dnů oslavíme 32. výročí pádu komunistického režimu a 

vykročení do svobodné společnosti. Duchovní správci farností se mohou připojit k připomenutí této 

skutečnosti, když nechají na několik minut rozeznít kostelní zvony ve středu 17. listopadu symbolicky 

v 17 hodin, jak je uvedeno v prosbě P. ThLic. Ing. Stanislava Přibyla, Th.D., CSsR, generálního 

sekretáře České biskupské konference. 

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. 

Časopis Adalbert má, i ve srovnání s jinými diecézemi, vysokou úroveň, ale problém je, že spousta lidí o něm 

ani neví. I poměrně velké městské farnosti odebírají třeba jen 1 kus. Dvě třetiny menších farností pak 

žádný kus. Je to zřejmě dáno i tím, že farnosti to musí platit a bojí se, že se to neprodá. Prosím, abyste 

náš vlastní diecézní časopis pojali i jako pastorační záležitost. Diecézní časopis by rozhodně měl být 

eventuálním zájemcům k dispozici v každém kostele.  

 


