
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD  BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   19. 12.  do  26. 12.   
 

Den  Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

=== ====== 

=== ====== 

Po 
20.12. 

Pondělí před Štědrým dnem 
=== ====== 

=== ====== 

Út 
21.12. 

Úterý před Štědrým dnem 
Sv. Petra Kanisia, kněze a učit.církve 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Boží pomoc a ochranu pro naše rodiny  

St 
22.12. 

Středa před Štědrým dnem 
=== ====== 

17,45 Na poděkování a prosba za Boží pomoc a požehnání 

Čt 
23.12. 

Čtvrtek před Štědrým dnem 
Sv. Jana Kentského, kněze 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za živé i zemřelé kněze, kteří zde působili 

Pá 
24.12. 

ŠTĚDRÝ DEN - půst není předepsán 
Mše sv. na památku Kristova narození 

=== ====== 

22,30 Za Miluši Adámkovou, oboje rodiče a bratra Pavla 

So 

25.12. 

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - 
Hod Boží Vánoční 
 
===  zasvěcený svátek  === 

7,30 Za Boží ochrnu pro celou rodinu 

9,00 V Jeníkově: za Václava Adámka a manželku 

10,30 za živé i zemřelé farníky 

14,00-17.00 Kostel bude otevřen pro návštěvníky betléma 
 

 

Ne 
 

26.12. 

 

Svátek SVATÉ RODINY Ježíše, Marie 
a Josefa 

                           
Svátek sv. ŠTĚPÁNA se letos slaví 
jen v kostelích jemu zasvěcených 

8,00 Za Ladislava Hromádko, rodiče a sourozence 

10,30 Za Jana Pavlíčka a Antonína a Miloslavu Brázdovy 

14,00-17.00 Kostel bude otevřen pro návštěvníky betléma 

=== ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Sbírka na bohoslovce a seminář konaná minulou neděli vynesla 18.858,- Kč. Všem, kdo jste tak štědře přispěli, 

vyslovuji upřímné poděkování a vzdávám Pán Bůh zaplať! 

Služby u betléma: Jako minulá léta tak i letos bych chtěl, aby o vánočních svátcích a nedělích byl kostel 

přístupný všem, kteří se chtějí poklonit betlémskému Dítěti. Proto Vás chci poprosit o službu v kostele 

(hlídání) v těchto dnech: 25. a 26. prosince a 1. a 2. ledna. Střídání bude po půl hodině od 14,00-17,00. 

Prosím, přijďte se zapsat po mši svaté do sákristie. Již teď Vám děkuji za projevenou ochotu.   

Betlémské světlo: Do naší farnosti opět dorazilo Betlémské světlo a svítí na svícnu před oltářem. Budete si je 

moci přenést do svých domovů dnes nebo během týdne - nejlépe po mši svaté. Kéž všude, kde bude toto 

světlo svítit, se rozhostí pravý Kristův pokoj! 

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

Přeji Vám požehnaný závěr Adventu, milostiplné svátky Božího narození a požehnaný celý nový rok. 


