
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD  BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   11. 12.  do  18. 12.   
 

Den  Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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. 
Sv. DAMASA I., papeže  

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

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

sourozence, a zetě Ladislava 

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

=== ====== 

Po 
12.12. 

Panny Marie Guadalupské 
=== ====== 

=== ====== 

Út 
13.12. 

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

17,00 
  V Jeníkově: za Jaroslava Lauše, manželku a rodiče 

z obojí strany 

St 
14.12. 

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele 
církve  

=== ====== 

17,45 Za Karla Moučku, bratra a oboje rodiče 

Čt 
15.12. 

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

17,00 
  V Jeníkově: za rodiče Vaškovy a Myškovy, jejich rodiče a 

Josefa a Stanislavu Myškovy 

Pá 
16.12. 

Pátek po 3. neděli adventní 
=== ====== 

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

zetě a celou živou rodinu 

So 
17.12. 

Začíná týden přípravy na vánoční 
svátky 
Sobota před Štědrým dnem 

7,30 Za Marii Balkovou, manžela a živou i zemřelou rodinu 

=== ====== 
 

 

Ne 
18.12. 

 

 
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

=== ====== 

=== ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Sbírka na bohoslovce a seminář: Dnes v naší diecézi probíhá sbírka na bohoslovce a seminář - všem dárcům 

vzdávám srdečné Pán Bůh zaplať! Vytrvale se modleme za nová duchovní povolání ke kněžskému i 

řeholnímu životu. Už teď není možné stávajícím kněžím a řeholníkům sloužit ve všech kostelích mše 

svaté a starat se o duchovní potřeby svých farníků - stárnoucí kněží už na to svými silami nestačí. 

Adventní koncert ve Svratce kostele bude dnes v 16,00. Stručný program je na plakátku ve vývěsce v kostele.    

Poděkování: Za uspořádání Mikulášské besídky s nadílkou, přijměte všichni, kteří jste se na jejím uskutečnění 

jakkoliv podíleli, srdečné poděkování a Pán Bůh zaplať! 

Návštěvy nemocných: Naše nemocné hodlám navštívit příští týden od pondělí 19. prosince 2022. Prosím Vás, 

abyste mně v tomto týdnu řekli, kdo z nemocných si bude přát sv. zpověď a donést sv. Přijímání. 

Současně si domluvíme den a hodinu návštěvy. Velmi Vám děkuji za tuto službu nemocným!  

Otevření a požehnání Betléma na farní zahradě ve Svratce bude v sobotu 17. 12. 2022 v 17,00 hod. Farnost 

Svratka připravuje vánoční koncert - bude 25. 12. 2022 v 17,00 hod.  


