
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  1. 3.  do  8. 3. 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

1. NEDĚLE POSTNÍ 

 

7,30 
Za děti, které letos půjdou k Prvnímu sv. Přijímání, za 
jejich rodiče a sourozence 

1.3. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 16,00 Pobožnost Křížové cesty v Jeníkově 

 16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele  

Po 

2.3. 

Pondělí po 1. neděli postní 

Svátek sv. Anežky České se slaví  

13. listopadu - po jejím svatořečení 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

3.3. Úterý po 1. neděli postní 

=== ====== 

17,00 
V  Jeníkově: za Růženu Pešavovou, oboje rodiče a za 
Boží požehnání pro živé členy rodiny 

St 

4.3. 

Středa po 1. neděli postní 

Sv. Kazimíra, patrona Polska 

=== ====== 

17,45 Za Miloslava Zavřela a rodiče 

Čt 

5.3. Čtvrtek po 1. neděli postní 

=== ====== 

16,30 

17,00 

V  Jeníkově: Pobožnost Křížové cesty 

Mše sv.: za Jiřího a Marii Pražákovy a oboje rodiče   

Pá 

6.3. Pátek po 1. neděli postní 

První pátek v měsíci březnu  

=== ====== 

17,15 

17,45 

Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Mše sv.: za Františku Dvořákovu, manžela, sestru a 
rodiče 

So 

7.3. 

Sobota po 1. neděli postní 

Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 

7,30 Za Marii a Františka Srnských, jejich rodiče a souroz. 

=== ======  

Ne 

2. NEDĚLE POSTNÍ 

a sv. JANA z BOHA, řeholníka 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

8.3. 
10,30 

Za Františku a Antonína Chmelíkovy, jejich rodiče, 
sourozence a zetě Ladislava 

 16,00 Pobožnost Křížové cesty v Jeníkově 

 16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Každoroční sbírka na Svatopetrský haléř, konaná pravidelně v neděli po svátku Stolce sv. Petra - letos 
 připadla na minulou neděli 23. února 2020 - vynesla v našem kostele 17.994 Kč. Všem dárcům za 
 štědrost vzdávám Pán Bůh zaplať! 
Postní doba v našem kostele: Od Popeleční středy změníme odpověď po Proměňování: na zvolání: 
 „Tajemství víry“ budeme odpovídat: „Zachraň nás svým křížem…“. Ordinárium budeme recitovat. 
 Oltář se vůbec nezdobí květinami, kromě 4. neděle postní, slavností a svátků. Barva mešních rouch je 
 fialová, vynechává se Gloria a Aleluja. Postní dobu provází duch kajícnosti - víc než dobu adventní. 
 Protože věříme ve věčný život, měli bychom o jeho získání upřímněji usilovat: především prohloubením 
 svého náboženského života: spása nám nespadne sama z nebe do klína - nic neděláním nespasíme svou 
 duši… Na Popeleční středu jsme slyšeli slova sv. Pavla z listu Korintským křesťanům: „Hle, teď je ta 
 doba příhodná, hle, teď je ten den spásy!“ - Přijměme tuto apoštolovu výzvu za svou!  
Večer mladých bude v pátek 6. března 2020 v Luži. Vše potřebné je na plakátku ve vývěsce před kostelem. 
    


