
Farnost Kameničky                                                         Rok 2023   

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   8. 1. do  15. 1. 2023         
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
Svátek KŘTU PÁNĚ  

Tímto svátkem končí doba vánoční  

a začíná liturgické mezidobí 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

8.1. 10,30 Na úmysl dárce 

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

 === ====== 

Po 

9.1. 
Pondělí 1. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

10.1. 
Úterý 1. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za rodinu Šimkovu a celý rod 

St 

11.1. 
Středa 1. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Bohdanu Laštůvkovou 

Čt 

12.1. 
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za rodinu Miřátských, Kačerovských a duše v očistci  

Pá 

13.1. 
Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 

=== ====== 

17,45 Za ctihodnou sestřičku Bertrandu (Růženu) Peškovou 

So 

 14.1. Sobotní památka Panny Marie 
7,30 

Za Růženu a Františka Sadílkovy, syna Františka a 
vnučku Kristýnku 

=== ====== 

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. 

 === ======  

 === ====== 

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

Televize NOE vysílá pořad: Nedělní evangelium dětem - každý čtvrtek v 18,15 hod.; opakování v sobotu i 

v neděli. 

Dnes končí vánoční doba, ale Betlém si ještě necháme do Hromnic.  

Zítra začíná tzv. liturgické mezidobí a potrvá do úterý 21. února 2023. Postní doba letos začíná 22. února a 

Velikonoce jsou 9. dubna; Slavnost Nejsvětější Trojice - naše pouť- je 4. června; Všechny pohyblivé 

dny a svátky tohoto roku najdete ve vývěsce před kostelem.  

Poděkování: Všem, kteří jste poctivě drželi služby u Betléma, tímto vyslovuji upřímné poděkování a Pán Bůh 

zaplať! Poděkování také vyslovuji všem, kteří stavěli Betlém, obstarali stromky, vyzdobili kostel na 

svátky, vyprali a vyžehlili oltářní plátna, kalichové prádlo a ministrantské rochety; v neposlední řadě 

také děkuji i za odklízení sněhu z chodníků jak kolem kostela, tak i před kostelem. Jako projev mé 

vděčnosti za Vaše služby, zahrnu Vás všechny do úmyslu mše svaté „Za farníky“, která bude sloužena 

příští neděli v 7,30 hod., a budu prosit, aby Vás dobrý Bůh odměnil svým požehnáním.  

Vyzvedněte si diecézní časopis ADALBERT (vychází každý měsíc) - je umístěn na stolku u zpovědnice. 

Každý výtisk má na zadní straně jméno odběratele. Některé výtisky nemají jméno - jsou k rozebrání. 

Stolní kalendáře – výprodej: nabízím Vám je za dobrovolný příspěvek. Jsou k disposici na stolku vzadu u 

zpovědnice. 

Sbírka na pojištění kostelů v naší diecézi bude příští neděli při obou mších svatých. Ve vývěsce vzadu 

v kostele najdete soupis celodoecézních sbírek v tomto roce.  


