
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD  BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   27. 11.  do  4. 12.   
 

Den  Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
 

27.11. 
 

 

Začátek nového církevního roku: 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

7,30 Za Miroslava Kudyna 

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

=== ====== 

=== ====== 

Po 
28.11. 

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

=== ====== 

Út 
29.11. 

Úterý po 1. neděli adventní 
=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Ludmilu Fialovu a manžela 

St 
30.11. 

Sv. Ondřeje, apoštola 
=== ====== 

17,45 Za Ondřeje Pražáka (k nedožitým 75. narozeninám) 

Čt 
1.12. 

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

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za rodinu Bartůňkovu z Jeníkova 

Pá 
2.12. 

Pátek po 1. neděli adventní 
a První pátek v měsíci prosinci  

=== ====== 

17,45 Za rodiče Balkovy, Dvořákovy a celý rod Dvořáků z Fil   

So 
3.12. 

Sv. Františka Xaverského, kněze 
7,30 Za Annu Laštůvkovou 

=== ====== 
 

 

Ne 
 

4.12. 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Sv. BARBORY, panny a mučednice 

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

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

=== ====== 

=== ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Žehnání adventních věnců - pro kostel i Vaše domácnosti - je dnes na začátku obou mší svatých; v Jeníkově požehnám 

věnce, dá-li Pán Bůh, v úterý 29.11.2022 také před mší svatou. 

Sbírka, konaná minulou neděli v naší diecézi byla na pojištění kostelů a ostatních budov. Zde vynesla 19.847,- Kč. 

Jménem biskupství i jménem svým vzdávám všem dárcům upřímné: Pán Bůh zaplať! 

Mše svaté v Jeníkově budou od 29.11.2021 slouženy na Obecním úřadě . Vstup do budovy je zadním vchodem. 

Svatá 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 a svátostné požehnání.  

Adventní doba má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s 

Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. Prožít plodně adventní dobu 

znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená 

vycházet mu v vstříc, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a 

odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách...  

Barva bohoslužebných rouch je převážně fialová, ve mších se vynechává Sláva na výsostech (vyjma 30.XI. a 8. 

XII.). Oltář se může v tomto období zdobit květinami se střídmostí, která odpovídá povaze této doby a která by 

nepředcházela plnou radost Narození Páně. I hudební doprovod má odpovídat charakteru liturgické doby. Projeví 

se to způsobem hry a používáním rejstříků. Celý advent (v neděli i ve všední dny) budeme Ordinárium recitovat. 

Výjimkou bude slavnost Neposkvrněného Početí a 3. neděle adventní.- Mikulášská besídka bude 4.12. ve 14,30 zde. 


