
Farnost Kameničky                                                         Rok 2023  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu  od  22. 1.  do  29. 1.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 

  NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 

Sv. VINCENCE, jáhna a mučedníka 

7,30 Na poděkování dobrodincům našeho kostela 

  22.1. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

23.1. 
Pondělí 3. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

24.1. 

Sv. Františka Saleského, biskupa  

a učitele církve 

=== ====== 

17,00 
V Jeníkově: za Františka Štorka, manželku, děti a 

sourozence 

St 

25.1. 
Obrácení sv. Pavla, apoštola 

=== ====== 

17,45 Za Emilii Vodičkovou a Marii a Františka Vodičkovy 

Čt 

26.1. 

Sv. Timoteje a Tita, biskupů, 

žáků sv. Pavla  

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za manžele Myškovy a dceru Stanislavu 

Pá 

27.1. 
Sv. Anděly Mericiové, panny 

=== ====== 

17,45 Za Františka Chmelíka, rodiče a bratra 

So 

28.1. 

Sv. Tomáše Akvinského, kněze  

a učitele církve 

7,30 Za dp. děkana P. Josefa Markla (nar. 26.1.1925) 

=== ====== 

Ne 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za Jana Peška a rodiče 

29.1. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ (Ž 99,1) 
Příležitostná oznámení:  

Dnes ještě jednou (v 7,30) jsem obětoval mši svatou na poděkování dobrodincům našeho kostela. 

Sbírka na pojištění kostelů v naší diecézi, konaná minulou neděli 15. 1. 2023, vynesla 13.821,- Kč. Loni se 

vybralo 14.814,- Kč. Všem dárcům vzdávám srdečné: Pan Bůh zaplať! 

Týden modliteb za jednotu křesťanů končí na svátek Obrácení sv. Pavla 25. ledna 2023. Modleme se i 

nadále za obnovení té jednoty, o kterou prosil Pán Ježíš; modleme se za takovou jednotu, jak ji chce On 

a za její dosažení těmi prostředky, jak On je chce. 

Římskokatolická farnost Raná zve na akci: Když ženy tančí… Jedná se o biblické tance pro ženy každého 

věku. Místo konání je Komunitní centrum P. Františka Xavera Mimry (u fary) na Rané - v sobotu 

28.1.2023 od 14,30. Plakátek s dalšími informacemi je ve vývěsce před kostelem. 

J. E. Otec biskup Jan Vokál se vyjádřil k nadcházející prezidentské volbě: „V čase voleb, jejichž výsledek 

může po léta významně ovlivňovat atmosféru v naší společnosti, bych Vás chtěl vyzvat k odpovědnému 

a uvážlivému přístupu ke správě věcí veřejných, tedy k využití volebního práva a k volbě toho 

z kandidátů, o němž jste přesvědčeni, že má blíže k duchu Pravdy, pokoje a smíření… svěřme své 

rozhodnutí našemu Pánu v modlitbě.“   

          oooooooo 

   Náš kostel je denně otevřen k návštěvě Svátostného Spasitele od 8,00 - 19,00 hod. 

             „Pán je zde a volá Tě“ (Jan 11,28) 


