
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  26. 1.  do  2. 2.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

27.1. 
Sv. anděly Mericiové, panny 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

28.1. 
Sv. Tomáše Akvinského, kněze  

a učitele církve 

=== ====== 

17,00 
V Jeníkově: za Annu a Ludvíka Myškovy, sourozence 
a rodiče z obojí strany 

St 

29.1. 
Středa 3. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Jiřího Kosáře, rodiče, Oldřicha Moučku a sestry 

Čt 

30.1. 
Čtvrtek 3. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za Miladu Adámkovou, manžela a syna 

Pá 

31.1. 
Sv. Jana Boska, kněze, zakladatele 
salesiánů 

=== ====== 

17,45 
Za naše rodiny, děti a mládež - především za oživení 
a upevnění jejich víry 

So 

1.2. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za dp. P. Josefa Parduse 

=== ====== 

Ne 
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 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Zpráva od Likvidace Lepry: Poslední neděle v lednu je vyhlášena jako Světový den malomocných. Má nám 

připomenout, že malomocenstvím ještě stále trpí miliony lidí. Na tyto nemocné vzpomene P. ThDr Jan 
Balík, představitel Společenství pomocníků misijních stanic pro malomocné dnes v neděli 26.1.2020 při 
mši svaté v 10:00 hod., která bude přenášena TV NOE z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve 
Šlapanicích u Brna. P. Jan Balík píše: „Přijměte moje upřímné „Zaplať Pán Bůh“ za Vaše modlitby a 
podporu díla Likvidace lepry. Společně s týmem díla Likvidace lepry Vám upřímně děkuji a přeji 
požehnaný rok 2020“.  

Poděkování všem, kdo jste obětovali svůj čas, aby o vánočních svátcích a o nedělích ve vánoční době mohl být 
kostel otevřený pro návštěvníky Betléma, chci vyjádřit vzpomínkou při mši svaté dnes v 10:30 hod. A 
dá-li Pán Bůh příští neděli také v 10:30 hod., chci tímto způsobem poděkovat všem, kteří štědře 
přispíváte penězi do kostelních sbírek i do sbírek na účely, stanovené biskupstvím, včetně Tříkrálové 
sbírky. Kéž Vám všem sám dobrý nebeský Otec odplatí Vaše oběti vším potřebným pro život pozemský 
i pro život věčný! 

Svěcení hromniček bude příští neděli na začátku obou mší svatých. Svíce si, prosím, obstarejte sami. 
V obchodech je dostatečný výběr svící - není předepsáno, že by to měly být oltářní svíce. 

První pátek v měsíci únoru připadá na 7. únor 2020.  


