
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022   

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   2. 1. do  9. 1. 2022         
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

 === ====== 

Po 

3.1. 
Nejsvětějšího Jména Ježíš 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

4.1. Úterý po 2. neděli po Narození Páně 

=== ====== 

17,00 
V Jeníkově: na poděkování Pánu Bohu za přijatá 

dobrodiní v uplynulém roce 

St 

5.1. 
Středa po 2. neděli po Narození Páně 

=== ====== 

17,45 Za Jiřího Halamku a dceru Jitku Machkovou 

Čt 

6.1. 

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ - 

SVATÝCH TŘÍ KRÁLŮ 

=  doporučený svátek  = 

=== ====== 

17,45 V Kameničkách: za dar víry a uzdravení duše 

Pá 

7.1. 

První pátek v měsíci lednu 

Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 

=== ====== 

17,45 Na smír Božskému Srdci 

So 

8.1. Sobota po Zjevení Páně 
7,30 

Za Růženu a Františka Sadílkovy, syna Františka a 
celou živou rodinu 

=== ====== 

Ne 

Svátek KŘTU PÁNĚ 

Tímto svátkem končí doba vánoční 

7,30 
Za Josefa Svobodu, manželku, oboje rodiče a zetě 

Čestmíra 

9.1. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

„ 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, kterou jsme konali minulou neděli; vynesla 27.751,- Kč. Už druhý den po odeslání této sbírky 

potvrdili z Azylového domu připsání této částky na jejich účet a velice děkovali a přáli si, abych vyřídil 

srdečný pozdrav a poděkování všem dárcům. Na skříňkách se zpěvníky jsou letáčky pro ty z vás, kteří 

byste chtěli poslat svůj dar prostřednictvím DMS. 

Žehnání tříkrálové vody, kadidla a křídy i zlatých křížků a medajlek bude ve čtvrtek na Tři krále. Na 

začátku mše svaté se žehná voda, kterou budeme pokropeni za zpěvu písně č. 510 „Pokrop mě yzopem“; 

následuje „Sláva na výsostech“ a bohoslužba slova. Po promluvě se žehná kadidlo, křída a zlaté křížky, 

potom je „Věřím v jednoho Boha“ a Přímluvy; a mše svatá pokračuje obvyklým způsobem. 

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. 

Seznam pohyblivých svátků v tomto roce (2022) bude na Tři krále vyvěšen ve vývěsce před kostelem. 

Tříkrálová sbírka bude ve farnosti v sobotu 8. ledna 2022.  


