
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  23. 2.  do 1. 3.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. POLYKARPA, biskupa a mučedníka, 
žáka sv. Jana evangelisty 

7,30 Za Karla a Anastázii Brázdovy a jejich rodiče 

   23.2.   10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

24.2. 
Pondělí 7. týdne v mezidobí 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

25.2. Úterý 7. týdne v mezidobí 
=== ====== 

17,00 V Jeníkově: Za Aloise Šťastného a Marii Chmelíkovou 

St 

26.2. 
POPELEČNÍ STŘEDA - ZAČÁTEK POSTNÍ 

DOBY - den přísného postu 

=== ====== 

17,45 Za dar zdraví pro celou rodinu 

Čt 

27.2. 
Čtvrtek po Popeleční středě 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Jaroslava Hurta  

Pá 

28.2. Pátek po Popeleční středě 

=== ====== 

17,15 

17,45 

Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Za Josefa Hejduka, manželku, rodiče a Jos. Teplého 

So 

29.2. 
Sobota po Popeleční středě 

7,30 Za P. Karla Veselého, emeritního faráře ve Žlunicích 

=== ====== 

Ne 

1. NEDĚLE POSTNÍ 

7,30 
Za děti, které letos půjdou k 1. sv. Přijímání, za jejich 
rodiče a sourozence 

1.3. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 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 připadá 

na dnešní neděli 23.února 2020 - je určená pro pomoc celosvětové církvi a podporu nejpotřebnějších lidí. 
Svatopetrský haléř je starobylá sbírka, jejíž kořeny sahají do 8. století, ve které věřící darují Svatému 
Otci peníze na přerozdělení potřebným. Papežská charita je svěřena instituci zvané Svatopetrský haléř. 

Popeleční středa připadá letos na 26. února. Je to den přísného postu - tj. zdrženlivosti od masa a újmy v jídle.
 Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Stejný půst je i na Velký pátek. 
  Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost nebo významná oslava, je dnem pokání. Forma 
 pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. Celá postní doba je časem kající praxe 
 církve. Pamatujme na to! - Brožurky „Půst“ přijměte ode mne jako poděkování za Vaši obětavost. 
Popelec: Žehnání popela a udělování popelce je na Popeleční středu po promluvě; při tomto obřadu dáváme 
 najevo své kající smýšlení a upřímnou ochotu začít svou přípravu na Velikonoce s vnitřní opravdovostí; 
  Pokáním, horlivějším nasloucháním Božímu slovu při mších sv. a modlitbou se připravujme k obnovení 

křestního vyznání na Bílou sobotu. - Pro ty, kdo se tohoto obřadu nemohou zúčastnit na Popeleční středu, 
bude svěcení popela a označování popelem ještě na 1. neděli postní na začátku obou mší svatých.   

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. 


