
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  19. 1.  do  26. 1.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za Josefa Váchu a rodiče 

  19.1.  10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

20.1. 

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka 

Sv. Šebestiána, mučedníka 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

21.1. 
Sv. Anežky Římské, panny  

a mučednice 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Stanislavu Bártovou 

St 

22.1. 
Sv. Vincence, jáhna a mučedníka 

=== ====== 

17,45 Za jednotu křesťanů 

Čt 

23.1 
Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Zdeňka Šupíka, manželku a oboje rodiče

Pá 

24.1. 

Sv. Františka Saleského, biskupa  

a učitele církve  

=== ====== 

17,45 Za Františka Štorka, manželku a děti 

So 

25.1. 
Obrácení sv. Pavla, apoštola 

7,30 Za zemřelé dobrodince 

=== ====== 

Ne 
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

sv. TIMOTEJE A TITA, biskupů, 

žáků sv. Pavla, apoštola 

7,30 Za Marii Adámkovou, manžela a vnuka 

26.1. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení: 
Týden modliteb za jednotu křesťanů pokračuje do 25. ledna - do svátku Obrácení sv. Pavla. Na ten úmysl 
 bude pamatováno při mši sv. v Přímluvách, ale bude dobré, když budeme také ve svých osobních 
 modlitbách na tento úmysl pamatovat, např. modlitbou č. 031 z Kancionálu, nebo písní č. 910, složenou 
 k tomuto účelu, a tak ukažme, že i v tomto ohledu cítíme s Církví, která trpí už dlouhá staletí bolestným 
 rozdělením a  hledá cestu, jak je odstranit. Podpořme toto úsilí Církve také svými obětmi, zvláště účastí 
 na mši svaté. Ve spojení s Pánem Ježíšem prosme o dosažení jednoty slovy jeho velekněžské 
 modlitby: „Aby všichni jedno byli, jako my jsme jedno… ať i oni jsou v dokonalé jednotě!“(Jan 17,20-23).  
Mše svatá na poděkování všem, kteří jste si našli čas a přicházeli jste o svátcích a o nedělích „držet službu“ 

v našem kostele - aby mohl být otevřený pro všechny, kteří přicházeli k Betlému. Jako projev mé 
vděčnosti za Vaši službu, zahrnu všechny zúčastněné do úmyslu mše svaté, obětované příští neděli 
v 10,30 hod. za farníky. Dá-li Pán Bůh další neděli 2. 2. 2020 také v 10,30 hod. chci pamatovat na 
všechny, kteří přispívají penězi na provoz kostela (zvl. na elektřinu), ale také na ty, kteří tak štědře 
přispěli do Tříkrálové sbírky a do sbírek na účely, jak je každoročně stanoví biskupství: Kéž Vám všem 
sám dobrý nebeský Otec odplatí Vaše oběti vším potřebným pro život pozemský i pro život věčný! 

Centrum pro rodinu: Ve vývěsce vzadu v kostele je Program Centra pro rodinu Biskupství královéhradeckého 
pro letošní rok. Zastavte se u vývěsky a dobře si pročtěte nabídku; snad Vás něco zaujme.   

Náš kostel je denně otevřen k návštěvě Svátostného Krista od 8,00-19,00hod. 


