
Farnost Kameničky                                                         Rok 2019  

POŘAD  BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   1. 12.  do  8. 12.   
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
 

1.12. 
 

 

Začátek nového církevního roku: 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Sv. EDMUNDA KAMPIÁNA, kněze  
a mučedníka 

7,30 
Za Marii Svobodovou, manžela, oboje rodiče a zetě 
Čestmíra 

10,30  Za živé i zemřelé farníky 

=== ====== 

=== ====== 

Po 
2.12. 

Pondělí po 1. neděli adventní 
=== ====== 

=== ====== 

Út 
3.12. 

Sv. Františka Xaverského, kněze 
=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Karla Řezníčka, syna Karla a celý rod  

St 
4.12. 

Sv. Jana Damašského, kněze a 
učitele církve 
Sv. Barbory, panny a mučednice 

=== ====== 

17,45 Za Annu Laštůvkovou a rodiče 

Čt 
5.12. 

Čtvrtek po 1. neděli adventní 
=== ====== 

17,00 
V Jeníkově: za rodiče Hladkých a Balkovy a za dar 
zdraví pro vnuka 

Pá 
6.12. 

Sv. Mikuláše, biskupa 
První pátek v měsíci prosinci 

=== ====== 

17,45 Za Johanu Kudrnáčovou 

So 
7.12. 

Sv. Ambrože, biskupa a učitel církve 
7,30 

Za Josefa Krejčího, syna Pepíčka a rodiče Marii a 
Mikuláše Krejčí 

=== ====== 

Ne 
8.12. 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ 

PANNY MARIE se z liturgických důvodů 
překládá na pondělí 9. prosince. 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

10,30 
Za Antonína a Františku Chmelíkovy, jejich rodiče a 
sourozence a zetě Ladislava 

14,00 Mikulášské besídka s nadílkou 

=== ====== 

Adventní věnce - pro kostel i vaše domácnosti - požehnám dnes v neděli na začátku obou mší svatých. V  
 Jeníkově požehnám věnce v úterý 3. prosince 2019 také před mší svatou.  
Sbírka na seminář a bohoslovce se koná v naší diecézi dnešní neděli 1. prosince 2019. Všem dárcům 
 vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať!  
Mše svaté v Jeníkově budou od 3.12.2019 slouženy na Obecním úřadě. Vstup do budovy je zadním chodem. 
Sv. zpověď před Prvním pátkem: ve středu a v pátek od 17 hod. Po mši sv.smírná pobožnost před vystav.NSO. 
Mikulášská besídka s nadílkou bude, dá-li Pán Bůh, příští neděli 8. prosince 2019 ve 14,00 hod. odpoledne. 
 Zveme všechny děti, jejich rodiče a ostatní příbuzné. 
Adventní sv. zpověď: Příležitost k vykonání sv. zpovědi před Vánočními svátky bude, dá-li Pán Bůh, za 14 dní, 
 před 3. nedělí adventní: v sobotu 14.12. od 8,30-11,00 hod. a v neděli 15.12.2019 od 14,00-16,00 hod. 
Návštěvy nemocných: Nemocné hodlám navštívit ve 3. adventním týdnu-od 16.12.2019. Prosím Vás, abyste 
 mně řekli, kdo z nemocných si bude přát sv. zpověď; současně si domluvíme den i hodinu návštěvy. 
Číhošť: Vzpomínka na číhošťské události z 11. prosince 1949 bude 15. 12. 2019 v 11 hod. v Číhošti. 


