
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD  BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   4. 12.  do  11. 12.   
 

Den  Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
 

4.12. 
 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Sv. BARBORY, panny a mučednice 
Sv. JANA DAMAŠSKÉHO, kněze  
a učitele církve 

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

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

=== ====== 

=== ====== 

Po 
5.12. 

Pondělí po 2. neděli adventní 
=== ====== 

=== ====== 

Út 
6.12. 

Sv. Mikuláše, biskupa 
=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Karla Řezníčka, syna Karla a rodiče  

St 
  7.12. 

Sv. Ambrože, biskupa a učitele 
církve 

=== ====== 

17,45 
 Za Zdeňku a Františka Rybičkovy, syna Františka a 

oboje rodiče 

Čt 
8.12. 

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

=== ====== 

17,45 
V Kameničkách: za Antonína a Boženu Hladkých, syna 

Antonína, Jiřího a Marii Slavíčkovy, 
snachu Marii a všechny zemřelé z rodiny  

Pá 
9.12. 

Pátek po 2. neděli adventní 
Sv. Jana Didaka 

=== ====== 

17,45 
Za Annu Hánovou, rodiče, sourozence a celou živou 

i zemřelou rodinu 

So 
10.12. 

Sobota po 2. neděli adventní 
Panny Marie Loretánské 

v 7,30 Mše svatá nebude 

9,00-11,00 Příležitost k adventní sv. zpovědi - pouze na faře 

10,30 Pohřeb p. Františka Chmelíka z Ovčína 
 

 

Ne 
11.12. 

 

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 živé i zemřelé farníky 

10,30 
Za Antonína a Františku Chmelíkovy, jejich rodiče a 

sourozence, a zetě Ladislava 

14,00-16,00 Příležitost k adventní sv. zpovědi - v kostele i na faře 

=== ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Mikulášská besídka s nadílkou bude dnes 4.12. ve 14,30 zde v kostele. Zveme všechny děti, jejich přátele, 

rodiče, prarodiče i ostatní příbuzné. 

Adventní sv. zpověď- již tento týden v sobotu 10.12. od 9,00-11,00 - pouze na faře a v neděli od 14,00-16,00.   

Den modliteb za nová duchovní povolání se koná v sobotu 10.12. ve Slatiňanech v kapli sester františkánek. 

Pozvání: Azylový dům v Hamrech srdečně zve na divadelní představení: Pohádka o pravém bohatství, které 

bude v sobotu 10.12.2022 ve 14,30 hod. a těší se na společné setkání. 

Sbírka na bohoslovce a seminář se v naší diecézi bude konat příští neděli 11.12.2022. Všem dárcům vzdávám: 

upřímné Pán Bůh zaplať! 

Mše svaté v Jeníkově jsou od 30.11.2021 slouženy na Obecním úřadě . Vstup do budovy je zadním vchodem. 

                Přeji Vám požehnaný Advent. 


