
Farnost Kameničky                                                         Rok 2023   

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   1. 1. do  8. 1. 2023         
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

              NOVÝ ROK L. P. 2023 

       Světový den modliteb za mír 

7,30 Za Boží pomoc a ochranu pro farnost v příštím roce 

1.1. 9,00 V Jeníkově: Za dobrodince 

 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

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

Po 

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

=== ====== 

=== ====== 

Út 

3.1. 
Nejsvětějšího Jména Ježíš 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Libuši Peškovou, sourozence a celou rodinu 

St 

4.1. 
Středa po oktávu Narození Páně 

=== ====== 

17,45 Za Jiřího Halamku a dceru Jitku Machkovou 

Čt 

5.1. 
Čtvrtek po oktávu Narození Páně 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za rodinu Radilovu 

Pá 

6.1. 
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 

== doporučený svátek == 

=== ====== 

17,45 Za Josefa Svobodu, manželku, rodiče a zetě Čestmíra        

So 

   7.1. 

Sobota po Zjevení Páně 

Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 

7,30 Za Františka Peška a manželku 

=== ====== 

Ne 

Svátek KŘTU PÁNĚ- 

končí doba vánoční 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

8.1. 10,30 Na úmysl dárce 

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

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Zemřel emeritní papeţ Benedikt XVI. "Včera 31. prosince v 9:34 hodin zemřel ve věku 95 let v klášteře 

Mater Ecclesiae ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI. Další informace budou poskytnuty co 

nejdříve", uvedl vatikánský mluvčí Mattieo Bruni v písemném prohlášení. Bůh ho oslav! 

První leden je už 55 let (1967) slaven jako Světový den modliteb za mír. Byl inspirován encyklikami Pacem 

in Terris (Mír na zemi) a Populorum Progressio (Rozvoj národů) papežů Jana XXIII. a Pavla VI. 

Štědrý dar pro „betlémské“ děti - sbírka na podporu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u 

Hlinska - konaná na sv. Štěpána vynesla 35.929 Kč. Vyřizuji srdečný pozdrav a poděkování všem 

dárcům od vedení Azylového domu a já připojuji: Upřímné Pán Bůh Vám zaplať!  

Stolní kalendáře – výprodej: Letos se neprodaly všechny kalendáře; proto Vám je nabízím za dobrovolný 

příspěvek. Jsou k disposici v sákristii. 

Ţehnání vody, kadidla a křídy: V pátek o slavnosti Zjevení Páně (na Tři Krále) požehnám na začátku mše 

svaté vodu, kterou budeme pokropeni; následuje „Sláva na výsostech“ a bohoslužba slova. Po promluvě 

se žehná kadidlo, křída a zlaté křížky a medajlky. Pak následuje „Věřím“ a Přímluvy - a mše svatá 

pokračuje obvyklým způsobem. 

Tříkrálová sbírka bude v naší farnosti v sobotu 7. ledna 2023. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc 

nemocným, handicapovaným lidem, seniorům a dalším potřebným lidem… Až u Vás zazvoní Tři 

králové, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. Začněte s námi rok dobrým skutkem! Děkujeme 

Vám. Česká katolická Charita. Koledníci, přijďte si v pátek večer do kostela pro požehnání!   

     Přeji Vám i Vašim drahým v novém roce 2023 hodně spokojenosti, dobrého zdraví a Božího požehnání. 

Váš duchovní správce P. Jan Srnský, farář. 
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