
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD  BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   12. 12.  do   19. 12.   
 

Den  Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

=== ====== 

Po 
13.12. 

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

=== ====== 

Út 
14.12. 

Sv. Jana od Kříže, kněze a učit. církve 
=== ====== 

17,00 V Jeníkově: Za Boží pomoc a ochranu 

St 
15.12. 

Středa po 3. neděli adventní 
=== ====== 

17,45 Za Emilii a Josefa Pechovy, rodiče a sourozence 

Čt 
16.12. 

Čtvrtek po 3. neděli adventní 
=== ====== 

17,00 
V Jeníkově: za oživení a upevnění víry v našich 

rodinách 

Pá 
17.12. 

Začíná týden přípravy na vánoční 
svátky 
Pátek před Štědrým dnem 

=== ====== 

17,45 Za Marii Dvořákovou, manžela, rodiče a sourozence 

So 
18.12. 

Sobota před Štědrým dnem 
7,30 Za Boží pomoc a ochranu v pandemii Covid - 19 

=== ====== 
 

 

Ne 
 

19.12. 

 
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

7,30 
  Za Josefa Hladíka, manželku, oboje rodiče a děti: 

Josefa, Čestmíra, Alenu, Danu a Slávku 

10,30 Za živé zemřelé farníky 

=== ====== 

=== ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení: 
Sbírka na bohoslovce a seminář se koná v naší diecézi tuto neděli 12. XII. 2021: Všem dárcům vyslovuji 

srdečné Pán Bůh zaplať! 

Adventní svatá zpověď: Příležitost k vykonání adventní sv. zpovědi bude ještě dnes 12. XII. od 14 - 16 hodin. 

Dnes budou zpovídat jen dva kněží ze sousedních farností. 

Návštěvy nemocných: naše nemocné hodlám navštívit v tomto týdnu od 14. - 17. XII. Ještě dnes můžete přijít - 

nejlépe po mši svaté - a domluvíme návštěvu. Velmi Vám děkuji za tuto službu nemocným. 

Týdenní příprava na Vánoční svátky začíná v pátek 17. XII. Mešní texty jsou výhradně zaměřeny k narození 

Páně: Pro první čtení jsou vybrána důležitá mesiánská proroctví a pro evangelia události, které 

bezprostředně předcházely narození Páně. 

Vzpomeňme desáté výročí (+18.12.2011) úmrtí prvního českého prezidenta Václav Havla, které připadá na 

sobotu 18. prosince a prosme:“Odměň, Bože, Václava Havla za přínos demokracie a svobody pro náš 

národ a za jeho osobní oběti, které přinesl v boji proti totalitnímu režimu". 


