
Farnost Kameničky                                                  Rok 2022/2023   

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od 25. 12. 2022 do  1. 1. 2023         
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ  -  

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 

7,30 za Ladislava a Boženu Hromádkovy, rodiče a souroz. 

25.12. 9,00 V Jeníkově: Za Annu Laštůvkovou 

      10,30 Za živé i zemřelé farníky                    

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

Po 

26.12. Svátek SVATÉHO ŠTĚPÁNA, 
prvomučedníka 

7,30 Za Boží ochranu pro celou rodinu 

10,30 Za Jana Pavlíčka, Antonína a Miloslavu Brázdovy 

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

Út 

27.12. 
Svátek SVATÉHO JANA, apoštola a 
evangelisty  

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Dp. P. Jana Klimoviče, bratra a rodiče  

St 

28.12. 
Svátek SVATÝCH MLÁĎÁTEK, 
betlémských dětí, mučedníků 

=== ====== 

17,45 Za Josefa a Emilii Pechovy, rodiče a děti 

Čt 

29.12. 

Pátý den v oktávu Narození Páně 

Připomínka sv. Tomáše Becketa,muč. 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za oživení a upevnění víry v rodinách 

Pá 

30.12. 

Svátek SVATÉ RODINY 

JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

=== ====== 

17,45 Za Boženu Adámkovou 

So 

31.12. 
Svatého SILVESTRA I., papeže 

Poslední den občanského roku 

=== ====== 

16,00 
Mše svatá: na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2022  
Po mši svaté: DĚKOVNÁ POBOŽNOST 

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 

2023 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

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

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

Požehnání „Městu a světu“ (Urbi et orbi) udělí svatý Otec František dnes na Hod Boží Vánoční v 11,55 h. 

na ČT 2 a TV NOE.   

Břízův chrámový sbor nám zazpívá na svátek sv. Štěpána při druhé mši sv. v 10,30 hod. 

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 - bude zítra na sv. Štěpána. Máte-li možnost tuto sbírku finančně podpořit, bude to pro Azylový 

 dům velká pomoc pro začátek dalšího roku. Vyřizuji srdečný pozdrav a poděkování všem dárcům.  

Zpívání u jesliček: Přijďte si zazpívat vánoční koledy na sv. Štěpána 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 na poslední den občanského roku bude v sobotu 31. 12. 2022 v 16,00 hod. a 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 požehnané a milostiplné prožití vánočních svátků a v novém roce 2023 hodně 

 spokojenosti, dobrého zdraví a Božího požehnání. Váš duchovní správce P. Jan Srnský, farář. 


