
Farnost Kameničky                                                         Rok 2019  

POŘAD  BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   8. 12.  do  15. 12.   
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

=== ====== 

Po 
9.12. 

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

=== ====== 

17,45  Za dp. P. Karla Břízu (+9.12.2001)  

Út 
10.12. 

Úterý po 2. neděli adventní 
=== ====== 

17,00 
V Jeníkově: za rod Remešů, za manžele Zachovy, 
syna Vladimíra, zetě, ten celý rod a dp. Cihláře 

St 
11.12. 

Sv. Damasa I., papeže 
=== ====== 

17,45 Za Jaroslava Dvořáka a manžele Bodlákovy 

Čt 
12.12. 

Panny Marie Guadalupské 
=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za duše v očistci 

Pá 
13.12. 

Sv. Lucie, panny a mučednice 
=== ====== 

17,45 Za uzdravení maminky 

So 
14.12. 

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele 
církve 

7,30 Za naši farnost 

9,00-11,00 Příležitost k adventní svaté zpovědi 

Ne 
15.12. 

 

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 

7,30 Za duše zemřelých dárců mešních fundací 

10,30 
Za akad. malíře Jaroslava Sodomku a manželku  
Ladislavu - k nedožitým 100. narozeninám 

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

=== ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Mikulášská besídka s nadílkou bude dnes v neděli ve 14,00 hod. Zveme svěceny děti, jejich rodiče a příbuzné.  
Sbírka na seminář a bohoslovce se koná v naší diecézi minulou neděli 1. prosince 2019 vynesla 15.576,- Kč. 
 Všem dárcům vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať!  
Adventní svatá zpověď: Příležitost k vykonání svaté zpovědi před Vánočními svátky bude tuto sobotu 14.12. 
 od 9,00-11,00 hod. a příští neděli 15.12.2019 od 14,00-16,00 hod. Opět bude zpovídat pět kněží ze 
 sousedních farností - využijte, prosím, této příležitosti, protože na poslední chvíli před svátky není už 
 možné vyhovět!  
Návštěvy nemocných: Naše nemocné hodlám navštívit ve 3. adventním týdnu - to je od pondělí 16.12.2019. 
 Prosím Vás, abyste mně v tomto týdnu řekli, kdo z nemocných si bude přát sv. zpověď; současně si 
 domluvíme den i hodinu návštěvy. Velmi Vám děkuji za tuto službu.  
Číhošť: Vzpomínka na číhošťské události z 11. prosince 1949 bude 15. 12. 2019 v 11 hod. v kostele v Číhošti. 
Břízův chrámový sbor uspořádá Vánoční koncert v neděli 29.12.2019 ve 14,30 hod. zde v kostele. 
 


