
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD  BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   5. 12.  do  12. 12.   
 

Den  Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
 

5.12. 
 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

Čestmíra  

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

=== ====== 

=== ====== 

Po 
6.12. 

Sv. Mikuláše, biskupa 
14,30 Pohřeb p. Karla Machovce z Kameniček 

=== ====== 

Út 
7.12. 

Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  
14,00 Pohřeb p. Miroslava Kudyna z Kameniček 

17,00 
V Jeníkově: na poděkování Pánu Bohu za prokázané 

milosti a za požehnání pro rodinu 

St 
8.12. 

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ 
BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO 
HŘÍCHU == doporučený svátek == 

=== ====== 

17,45 Za dp. P. Karla Břízu CSsR + 9.12.2001 

Čt 
9.12. 

Čtvrtek po 2. neděli adventní  
Sv. Jana Didaka 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: Za Boží pomoc a dar zdraví 

Pá 
10.12. 

Pátek po 2. neděli adventní 
Panny Marie Loretánské 

14,00 Pohřeb pí. Marie Sejtkové z Dědové 

17,45 
Za rodiče Pešavovy, dvě dcery, syna, snachu a dva 

zetě 

So 
11.12. 

Sobota po 2. neděli adventní 
Sv. Damasa I., papeže 

7,30 za nová duchovní povolání 

8,30-11,00   Příležitost k adventní svaté zpovědi 
 

 

Ne 
 

12.12. 

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ  -  
slaví se v radostnějším tónu, než 
ostatní neděle v adventní době: 
oltář se může ozdobit květinami a 
mešní roucho může být růžové. 
PANNY MARIE GUADALUPSKÉ 

7,30 
Za Antonína a Františku Chmelíkovy, jejich rodiče a 

sourozence a zetě Ladislava 

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

14,00-16,00 Příležitost k adventní svaté zpovědi 

=== ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Mikulášská nadílka letos nebude - z důvodu protiepidemických opatření. 

Sbírka na pojištění církevních budov (= kostelů a far) v naší diecézi, konaná minulou neděli 28. 11. 2021, 

vynesla 10.533,- Kč. Všem dárcům vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať! 

Příští neděli 12. prosince 2021 - bude  sbírka na bohoslovce a seminář. Každému, kdo přispěje, vyslovuji 

předem srdečné poděkování a Pán Bůh zaplať! 

Den modliteb za nová duchovní povolání ve Slatiňanech se v sobotu nebude konat - z důvodu karantény, tak 

mši svatou na ten úmysl budeme mít zde v sobotu 11. prosince 2021 ráno v 7,30 hod. Obětujme trochu ze 

svého času pro tenko důležitý úmysl. Kněžské a řeholní řady velmi slábnou… Sepjaté ruce nezahálejí! 

Adventní svatá zpověď bude, dá-li Pán Bůh příští týden: v sobotu 11. prosince a v neděli 12. prosince 2021.   

Nemocné hodlám navštívit ve 3. adventním týdnu tj. od 13. - 18. prosince 2021. Prosím, abyste mně přišli říci, 

kdo z nemocných si bude přát sv. zpověď; současně domluvíme den a hodinu návštěvy. Děkuji Vám. 


