
Farnost Kameničky                                                         Rok 2023  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  29. 1.  do  5. 2.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za Jana Peška a rodiče 

  29.1. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

30.1. 
Pondělí 4. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

31.1. 
Sv. Jana Boska, kněze, zakladatele 
řeholní společnosti salesiánů 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: Za Miladu Adámkovou, manžela a syna 

St 

1.2. 
Středa 4. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Marii a Františka Vodičkovy, rodiče a sourozence 

Čt 

2.2. 

Svátek  

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - 
neboli HROMNIC                                                                                                                                                                                                                       

=== ====== 

17,45 
V Kameničkách: za Marii Adámkovou, vnuka a celou 

živou rodinu  

Pá 

3.2. 

První pátek v měsíci únoru 

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

Sv. Ansgara, biskupa 

=== ====== 

17,45 
Za Marii Dvořákovou, manžela Stanislava, Anastázii 

Adámkovou a manžela Ladislava 

So 

4.2. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za dp. P. Jana Kuchtu, jeho rodiče a sourozence 

=== ====== 

Ne 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Sv. AGÁTY, panny a mučednice 

7,30 
Za Karla a Anastázii Brázdovy, jejich rodiče a zetě 

Miroslava 

5.2. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Hromnice: žehnání svící - hromniček bude ve čtvrtek 2. února na začátku mše svaté; svíčky si, prosím, 

obstarejte sami podle svého vkusu. V obchodech je dostatečný výběr vhodných svící - není stanoveno, 

že by to měly být oltářní svíce (které jsou pro svou délku v domácnostech těžko použitelné). Po 

příchodu kněze a ministrantů k oltáři Vám ministranti rozsvítí svíčky, kněz pozdraví přítomné 

obvyklým způsobem a vybídne k aktivní a uvědomělé spoluúčasti na slavení obřadů tohoto svátku. Po 

žehnací modlitbě pokropí svíce svěcenou vodou a zahájí průvod kostelem slovy: „Vyjděme v pokoji!“ 

S ministranty prochází kostelem za zpěvu Simeonova chvalozpěvu: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého 

služebníka v pokoji…“ Při návratu k oltáři se zpívá (nebo recituje) Vstupní zpěv: „Vzpomínáme, Bože, 

na tvé milosrdenství…“, následuje „Sláva na výsostech Bohu“ a Vstupní modlitba. Mše svatá pak 

pokračuje obvyklým způsobem: čtení, žalm, evangelium, promluva, (Věřím není), Přímluvy, Obětování.  

Svatoblažejské požehnání bude uděleno všem společně po mši svaté na První pátek (je sv. Blažeje).  

Příležitost ke sv. zpovědi před Prvním pátkem bude ve středu, ve čtvrtek (na Hromice) a v pátek od 17,00 

hod. Na První pátek po mši svaté vykonáme Smírnou pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí a 

ukončíme svátostným požehnáním. 

 


