
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD  BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   28. 11.  do  5. 12.   
 

Den  Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
 

28.11. 
 

 

Začátek nového církevního roku: 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

7,30 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života 

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

=== ====== 

=== ====== 

Po 
29.11. 

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

=== ====== 

Út 
30.11. 

Sv. Ondřeje, apoštola 
=== ====== 

17,00 V Jeníkově: Za Emilii Drašarovou, manžela celý rod 

St 
1.12. 

Středa po 1. neděli adventní 
Sv. Edmunda Kampiána, kněze a muč 

=== ====== 

17,45 Za Karla a Anastázii Brázdovy a jejich rodiče 

Čt 
2.12. 

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

17,00 V Jeníkově: za Boží pomoc a ochranu v pandemii 

Pá 
3.12. 

První pátek v prosinci  
Sv. Františka Xaverského, kněze 

=== ====== 

17,45 Za rodinu Bartůňkovu 

So 
4.12. 

Sobota po 1. neděli adventní  
Sv. Jana Damašského, kněze a uč. c. 

7,30 Za Annu Laštůvkovou 

=== ====== 

Ne 
5.12. 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

Čestmíra  

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

=== ====== 

=== ====== 

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

Adventní věnce - pro kostel i Vaše domácnosti - požehnám dnes v neděli na začátku obou mší svatých. 

V Jeníkově požehnám věnce v úterý 30. listopadu 2021 také před mší svatou.  

Sbírku na pojištění kostelů a farních budov vykonáme dnes v neděli. Všem dárcům vzdávám - jménem 

našeho biskupství - srdečné Pán Bůh zaplať! 

Úvahy na každý den adventní doby jsou zdarma k odebrání na skřínkách se Zpěvníky. 

Sv. zpověď před Prvním pátkem: ve středu a v pátek od 17,00 hod.; v pátek po mši svaté bude Smírná 

pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. 

Pozvání na „společnou cestu“: Dnes 28. 11. 2021 bude v 17,00 hod. v našem kostele setkání farníků, kteří mají 

zájem o tzv. synodální proces v naší farnosti. Může se zúčastnit každý farník. Informace o tomto druhu 

činnosti jsou na letácích zde v kostele (na skříňkách se zpěvníky) a na webových stránkách: 

www.cirkev.cz a na stránkách Biskupství královéhradeckého: www.bihk.cz .  

 

http://www.cirkev.cz/
http://www.bihk.cz/

