
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020   

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od    12. 1. do  19. 1. 2020         
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
Svátek KŘTU PÁNĚ 

Tímto svátkem končí doba vánoční  

a začíná liturgické mezidobí 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

12.1. 10,30 Za Františka Zavřela a sestru 

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

 === ====== 

Po 

13.1. 
Pondělí 1. týdne v mezidobí 

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

14.1. 
Úterý 1. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Radovana Lukavského 

St 

15.1. 
Středa 1. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Boží pomoc pro rodiny 

Čt 

16.1. 
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 

 === ====== 

17,00 V Jeníkově: za naše nemocné, aby přijali sv. svátosti 

Pá 

17.1. 
Sv. Antonína, opata 

=== ====== 

17,45 Za Františka Halamku, manželku, syna a celý rod 

So 

18.1. 

Panny Marie 

Matky jednoty křesťanů 

7,30 Za kněze a bohoslovce 

=== ====== 

Ne 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za Josefa Váchu a rodiče 

19.1. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

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

Dnes končí vánoční doba, a s ní i koledy a vánoční výzdoba. Betlém si ještě ponecháme do Hromnic. Všem, 
 kteří jste poctivě drželi služby u Betléma, tímto vyslovuji upřímné poděkování a Pán Bůh zaplať! 
Zítra začíná tzv. liturgické mezidobí a potrvá do úterý 25. února 2020. 
Postní doba začíná Popeleční středou 26. února 2020. Velikonoce letos připadají na 12. a 13. dubna 2020. 
 Nejsvětější Trojice - pouť v Kameničkách: letos bude 7. června 2020. Všechny pohyblivé dny a 
 svátky  tohoto roku budou v nejbližší době ve vývěsce před kostelem. 
Týden modliteb za jednotu křesťanů probíhá v katolické Církvi každoročně od 18. - 25. ledna. Podpořme 
 tento úmysl Církve svými osobními modlitbami (např. Kancionál č. 031 a č. 910) a účastí na Mši svaté. 
 Po celý týden bude na tento úmysl pamatováno také v Přímluvách při Mši svaté. 

 
°°°°°°° 
 

Náš kostel je denně otevřen k návštěvě Svátostného Krista od 8,00-19,00hod. 
„Pán je zde a volá Tě“ (Jan 11,28) 

     
 


