
Farnost Kameničky                                                         Rok 2019  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  24. 11.  do 1. 12.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
Poslední neděle církevního roku: 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Sv. ONDŘEJE DUNG LACA, kněze a druhů
vietnamských mučedníků  

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

  24.11. 10,30 Za Pavla Kašpara, manželku Zdenku a živé i zemřelé 
členy rodiny 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

25.11. 

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a 
mučednice 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

26.11. Úterý 34. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 
V kapli v Jeníkově: za Alžbětu Dvořákovou, ten rod a 
manžele Zárubovy 

St 

27.11. 
Středa 34. týdne v mezidobí  

=== ====== 

17,45 Za Oldřicha Peška a oboje rodiče 

Čt 

28.11. 
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 V kapli v Jeníkově: na poděkování za uplynulý rok 

Pá 

29.11. 
Pátek 34. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Miloslava Zavřela a rodiče 

So 

30.11. 
Sv. Ondřeje, apoštola 

7,30 Za Boží pomoc a dar zdraví 

=== ====== 

Ne Začátek nového církevního roku: 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Sv. EDMUNDA KAMPIÁNA, kněze  
a mučedníka 

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

 1.12. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení: 
Obnova zasvěcení: Dnes o slavnosti Ježíše Krista Krále vykonáme po obou mších svatých Obnovu zasvěcení 
 Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu před vystavenou Nejsvětější Svátostí: Litanie k Nejsvětějšímu Srdci 
 Ježíšovu a Modlitbu k zasvěcení Srdci Ježíšovu podle Kancionálu č. 065 a 066, a ukončíme svátostným 
 požehnáním. 
Adventní úvahy na každý den, vypracované kněžími naší diecéze, si můžete vzít na skříňkách pro 
 zpěvníky. Otec biskup Jan v úvodu Adventních brožur píše: „Brožura vyjadřuje sounáležitost 
 Kristových následovníků v naší diecézi. Přispěli do ní duchovní z různých farností… Jejich úvahy a 
 meditace nás budou doprovázet ve chvílích tichého usebrání a budou nám připomínat naši sounáležitost 
 s Pánovou Církví, posílí naši společnou přípravu na Kristův příchod“.  
Adventní věnce - pro kostel i vaše domácnosti - požehnám příští neděli na začátku obou mší svatých. V kapli v 
 Jeníkově požehnám věnce v úterý 3. prosince 2019 také před mší svatou.  
Sbírka na seminář a bohoslovce se koná v naší diecézi příští neděli 1. prosince 2019. Všem dárcům 
 vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať!  
Mikulášská besídka s nadílkou bude, dá-li Pán Bůh, za 14 dní: v neděli 8. prosince 2019 odpoledne.  


