
Farnost Kameničky                                                   Rok 2019/2020   

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   29. 12. 2019 do  5. 1. 2020.         
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
Svátek SVATÉ RODINY 
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 
a sv. TOMÁŠE BECKETA, biskupa a 
mučedníka 

7,30 Za Františka Adámka, manželku a vnuka Radka 

29.12. 10,30 Za živé i zemřelé farníky  

 14,30 Vánoční koncert Břízova chrámového sboru 

 14,00-17,00 Kostel bude otevřen pro návštěvníky Betléma 

Po 

30.12. 
Šestý den v oktávu Narození Páně 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

31.12. 

Sv. Silvestra I., papeže  

Poslední den občanského roku  

Po mši svaté děkovná pobožnost 

=== ====== 

16,00 
Mše svatá: Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok a 
prosba o další pomoc a ochranu v novém roce 2020  

St 

1.1. 

2020 

Slavnost MATKY BOŽÍ P. MARIE 

 NOVÝ ROK 2020 

===== zasvěcený svátek ===== 

Světový den modliteb za mír 

7,30 Za Boží pomoc a ochranu pro celou farnost 

9,00 V Jeníkově: za Olgu Peškovou, manžela a syna 

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

14,00-17,00 Kostel bude otevřen pro návštěvníky Betléma 

Čt 

2.1. 
Sv. Bazila Velikého a sv. Řehoře 
Naziánského, biskupů a učitelů církve  

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za dar zdraví 

Pá 

3.1. 
Nejsvětějšího Jména Ježíš 

a První pátek v měsíci lednu  

=== ====== 

17,45 Na smír Božskému Srdci Páně 

So 

4.1. 
Sobota po oktávu Narození Páně 

7,30 Za dar víry a uzdravení duše i těla 

=== ====== 

Ne 

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ  

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

5.1. 10,30 Za rodiče Dvořákovy a Balkovy a rod Dvořáků z Filipova

 14,00-17,00  Kostel bude otevřen pro návštěvníky Betléma  

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení:  
Betlémské světlo je na svícnu před oltářem. Můžete si je také odtud přinést domů.  
Výstava Betlémů v Předhradí na faře je otevřena do 5. ledna 2020: v sobotu, v neděli a také 31.12.2019 a 
 1.1.2020 od 10,00-16,00 hod.  
Štědrý dar pro betlémské děti - sbírka na podporu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u 
 Hlinska - konaná na sv. Štěpána, vynesla 27.950,- Kč. Vyřizuji srdečné poděkování všem dárcům.  
Děkovná mše svatá v úterý 31. 12. 2016 v 16,00 hod. bude obětována na poděkování za všechna dobrodiní 
 přijatá v uplynulém roce - po mši sv. při děkovné pobožnosti zazpíváme chvalozpěv „Bože, chválíme 
 Tebe“, udělím svátostné požehnání a tím ukončíme občanský rok 2019. 
Tříkrálová sbírka na činnost Charity se uskuteční v sobotu 4.1.2020. Požehnání koledníkům udělím v pátek 
 3.1.2020 při večerní mši svaté. Koledníci, přijďte si pro požehnání! 
Svěcení tříkrálové vody, křídy a kadidla bude, dá-li Pán Bůh, v pondělí 6. ledna 2020 na Tři krále.  
 

Požehnaný celý nový rok 2019, prožitý ve zdraví a spokojenosti, přeje Vám i Vašim drahým 
Váš duchovní správce P. Jan Srnský, farář. 


