
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  2. 2.  do 9. 2.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 

Svátek 

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

neboli HROMNIC 

7,30 
Za Marii Dvořákovou, manžela Stanislava, Anastázii 
Adámkovou a manžela Ladislava 

   2.2.    10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

3.2. 

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

Sv. Ansgara, biskupa 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

4.2. Úterý 4. týdne v mezidobí 
=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za dar zdraví 

St 

5.2. 
Sv. Agáty, panny a mučednice 

=== ====== 

17,45 Za Karla a Emilii Srnských, rodiče, sourozence a syna 

Čt 

6.2. 
Sv. Pavla Mikiho a druhů, 
japonských mučedníků  

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za rodiče Málkovy, syna a vnučku 

Pá 

7.2. 
První pátek v měsíci únoru 

=== ====== 

17,45 Na smír Božskému Srdci 

So 

8.2. 

Sv. Jeronýma Emilianiho 

Sv. Josefiny Bakhity, panny 

7,30 Za vldp. P. Jana Kuchtu, rodiče a sourozence 

=== ====== 

Ne 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

9.2. 10,30 Za Václava Chmelíka a rodiče 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení:  
Svěcení hromniček bude dnes na začátku obou mší svatých. 
Svatoblažejské požehnání: Protože sv. Blažeje připadá na pondělí 3. února 2020, udělím svatoblažejské 

požehnání dnes na Hromnice - po obou mších svatých - všem společně. 
Poděkování všem, kteří štědře přispíváte do kostelních sbírek i do sbírek na účely, stanovené biskupstvím, 

včetně Tříkrálové sbírky, bude dnes při mši svaté v 10,30 hod. Kéž Vám všem sám dobrý nebeský Otec 
odplatí Vaše oběti vším potřebným pro život pozemský i pro život věčný! 

Příležitost ke sv. zpovědi před Prvním pátkem bude ve středu i v pátek od 17,00 hod. Po mši svaté bude před 
vystavenou Nejsvětější Svátostí obnovení zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

Modlitby za nová kněžská a řeholní povolání budou v sobotu 8.2.2020 ve Slatiňanech v kapli sester 
františkánek. Začátek je v 9,30 hod. Svou účastí ukažme, že i nám leží na srdci starost o nová duchovní 
povolání.  

Časopisy DUHA a TARSICIUS jsou v sákristii připraveny - pro odběratele - k vyzvednutí.     


