
Farnost Kameničky                                                  Rok 2021/2022   

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   26. 12. 2021.  do  2. 1. 2022         
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne Svátek SVATÉ RODINY Ježíše, Marie 
a Josefa 

                           
Svátek sv. ŠTĚPÁNA se letos slaví 
jen v kostelích jemu zasvěcených 

8,00 Za Ladislava Hromádko, rodiče a sourozence 

26.12. 10,30 Za Jana Pavlíčka a Antonína a Miloslavu Brázdovy 

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

 15,00 Zpívání u jesliček - přijďte si zazpívat vánoční koledy 

Po 

27.12. 

Svátek SVATÉHO JANA, apoštola 

a evangelisty 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

28.12. 
Svátek SVATÝCH MLÁĎÁTEK, 
betlémských dětí, mučedníků 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za dp. P. Jana Klimoviče a jeho rodiče 

St 

29.12. 
Pátý den v oktávu Narození Páně, 
připomínka sv. Tomáše Becketa,muč 

=== ====== 

17,45 Za Boženu Adámkovou a vnuka Ivana 

Čt 

30.12. 
Šestý den v oktávu Narození Páně 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za naše rodiny 

Pá 

31.12. 

Sv. Silvestra I., papeže 

Poslední den občanského roku 

=== ====== 

16,00 Na poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 

So 

   1.1. 

2022 Slavnost MATKY BOŽÍ P. MARIE 

              NOVÝ ROK 2022 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

9,00 
V Jeníkově: za Jaroslava Lauše, manželku, rodiče 

z obojí strany a požehnání pro celou rodinu 

10,30 Za Boženu Adámkovou 

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

Ne 

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

Sv. BAZILA VELIKÉHO a Sv. ŘEHOŘE 
NAZIÁNSKÉHO, biskupů a uč.církve 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

2.1. 
10,30 

Za rodiče Balkovy a Dvořákovy a celý rod Dvořáků z 
Filipova 

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

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Betlémské světlo je na svícnu před oltářem. Můžete si je také odtud přinést domů.  

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

Hlinska – vykonáme ji dnes v neděli. Máte-li možnost tuto sbírku finančně podpořit, bude to pro 

Azylový dům velká pomoc pro začátek dalšího roku. Na skříňkách se zpěvníky jsou letáčky pro ty z vás, 

kteří byste chtěli poslat svůj dar SMS. Vyřizuji srdečný pozdrav a poděkování všem dárcům.  

Zpívání u jesliček: Přijďte si zazpívat vánoční koledy dnes v neděli v 15 hod. do kostela.  

Stolní kalendáře – výprodej: Letos se neprodaly všechny kalendáře; domnívám se, že by bylo škoda dát je do 

 sběru, protože jsou kvalitní - proto Vám je nabízím za dobrovolný příspěvek. 

Děkovná mše svatá v pátek 31. 12. 2021 v 16,00 hod. bude obětována na poděkování za všechna dobrodiní 

 přijatá v uplynulém roce - po mši sv. při děkovné pobožnosti zazpíváme chvalozpěv „Bože, chválíme 

 Tebe“ a tím ukončíme občanský rok. 

Přeji Vám i Vašim drahým do nového roku 2022 hodně spokojenosti, dobrého zdraví a Božího požehnání. 

     Váš duchovní správce P. Jan Srnský, farář. 


