
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD  BOHOSLUŽEB 

v týdnu od   18. 12.  do  25. 12.   
 

Den  Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
18.12. 

 
 

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

7,30 Za Josefa Hladíka, manželku, oboje rodiče a děti 

10,30 Za živé i zemřelé farníky 

=== ====== 

=== ====== 

Po 
19.12. 

Pondělí před Štědrým dnem 
=== ====== 

=== ====== 

Út 
20.12. 

Úterý před Štědrým dnem 
=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Boží pomoc a ochranu pro naše rodiny 

St 
21.12. 

Středa před Štědrým dnem  
Sv. Petra Kanisia, kněze a učit.církve  

=== ====== 

17,45 Za Emilii Zástěrovou, rodiče, syna a vnučku 

Čt 
22.12. 

Čtvrtek před Štědrým dnem 
=== ====== 

17,00 
V Jeníkově: na poděkování a prosba za Boží pomoc a 

požehnání  

Pá 
23.12. 

Pátek před Štědrým dnem 
Sv. Jana Kentského, kněze 

=== ====== 

17,45 Za živé i zemřelé kněze, kteří zde působili 

So 
24.12. 

ŠTĚDRÝ DEN - půst není předepsán  
Mše sv. na památku Kristova narození:  

=== ====== 

22,30 Za Miluši Adámkovou a oboje rodiče 
 

 

Ne 
 

25.12. 

 

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ  –  

Hod Boží Vánoční 

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

9,00 Za Annu Laštůvkovou 

10,30 Za živé i zemřelé farníky                    

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

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Týdenní příprava na vánoční svátky začala včera (v sobotu) 17. prosince 2022. Věnujme tento týden 

hlubšímu poznávání pravdy víry o příchodu našeho Spasitele, aby oslava Jeho narození byla radostnější.   

Návštěvy nemocných: Naše nemocné hodlám navštívit v tomto týdnu, tj. od zítřka 19.12.2022. Prosím vás, 

abyste mně ještě dnes řekli, kdo z nemocných bude chtít přijmout sv. svátosti; zároveň si domluvíme den 

a hodinu návštěvy. Velmi vám děkuji za tuto službu nemocným! 

Štědrý dar pro „betlémské děti“- je sbírka na podporu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni - vykonáme ji 

na svátek sv. Štěpána při obou mších svatých. Máte-li možnost tuto sbírku podpořit, bude to pro Azylový 

dům velká podpora do začátku dalšího roku. Z Azylového domu vyřizuji srdečné poděkování všem dárcům.    

Služby u Betléma: Každý rok o Vánočních svátcích a na Nový rok, je náš kostel otevřený a přístupný všem, kdo 

chtějí vidět betlém, pomodlit se u něj a poklonit se Pánu Ježíši, přítomnému ve svatostánku. Proto Vás 

chci opět poprosit o službu v kostele (hlídání) v těchto dnech. Střídání bude po půl hodině od 14,00 – 

17,00 hod. Přijďte se, prosím, zapsat po mši svaté do sákristie. Již teď Vám děkuji za projevenou ochotu.  

Přeji Vám požehnaný závěr Adventu, milostiplné svátky Božího narození a požehnaný celý nový rok. 

   
 



 

 


