
Farnost Kameničky                                                         Rok 2023  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  15. 1.  do  22. 1.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

  15.1. 10,30 Za Růženu Sádovskou, syna, vnoučata a celou živou rod. 

rod.  === ====== 

 === ====== 

Po 

16.1. 
Pondělí 2. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

17.1. 
Sv. Antonína, opata 

=== ====== 

17,00 
V Jeníkově: na poděkování za uplynulý rok a za 

požehnání do nového roku 

St 

18.1. 

Panny Marie, Matky jednoty 
křesťanů 

=== ====== 

17,45 Za jednotu křesťanů 

Čt 

19.1. 
Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za rodinu Radilovu 

Pá 

20.1. 

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka  

a sv. Šebestiána, mučedníka  

=== ====== 

17,45 Za oživení víry v rodině 

So 

21.1. 
Sv. Anežky Římské, panny a mučed. 

7,30 Za Boží pomoc a dar zdraví 

=== ====== 

Ne 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 

7,30 Na poděkování dobrodincům našeho kostela 

22.1. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ (Ž 99,1) 
Tříkrálová sbírka proběhla minulou sobotu 7. ledna 2023 a koledníci vybrali v Kameničkách: 53.306,- Kč 

(loni 47.570,- Kč), v Jeníkově: 25.062,- Kč (loni 22 810 Kč), v Dědové: 8.756,- Kč (loni 6.905,-Kč). 

Celkem: 87.124,- Kč (loni 77 285,- Kč tj. o 9.839,- Kč víc než loni!). Také tyto štědré dárce jsem ráno 

zahrnul do mše svaté Na poděkování dobrodincům. Spolu s Charitou vyslovuji ještě jednou všem 

dárcům za jejich štědrost srdečné: Pán Bůh zaplať!    

Týden modliteb za jednotu křesťanů probíhá v katolické Církvi každoročně od 18. - 25. ledna. Rozdělení 

křesťanů, které nás od sebe navzájem vzdaluje, je pohoršením, protože nás zároveň vzdaluje od Boha. 

Mnozí křesťané, které tato situace zarmucuje, se k Bohu vroucně modlí za obnovení té jednoty, o kterou 

prosil Pán Ježíš: „Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“ (Jan 17,21). Kristova 

modlitba za jednotu nás vybízí, abychom se k Němu znovu obrátili. Podpořme tuto snahu Církve také 

svými osobními modlitbami (např. Kancionál č. 031 a č. 910) a účastí na mši svaté v Týdnu modliteb za 

jednotu křesťanů.   

Sbírka na pojištění kostelů v naší diecézi se koná dnes v neděli 15. 1. 2023 při obou mších svatých. Pro 

Vaši informaci je ve vývěsce vzadu v kostele rozpis celodoecézních sbírek v tomto roce. 

Svatý Otec František si přeje, abychom 3. neděli v liturgickém mezidobí slavili každý rok jako NEDĚLI 

BOŽÍHO SLOVA. Připomíná tak všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma 

svatého pro křesťanský život. Odkazuje rovněž na vztah mezi Božím slovem a liturgií. Ve vývěsce před 

kostelem si přečtěte plakátek: Jak číst Bibli?  

 


