
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  8. 3.  do  15. 3. 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

2. NEDĚLE POSTNÍ 

a sv. JANA z BOHA, řeholníka 

 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

8.3. 10,30 
Za Františku a Antonína Chmelíkovy, jejich rodiče, 
sourozence a zetě Ladislava 

 16,00 Pobožnost Křížové cesty v Jeníkově 

 16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele  

Po 

9.3. 

Připomínka 

sv. Františky Římské, řeholnice 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

10.3. Připomínka  

sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka 

=== ====== 

17,00 
V  Jeníkově: za Františku Gregorovou, dva manžely a 
rod Vodičků 

St 

11.3. 
Středa po 2. neděli postní 

=== ====== 

17,45 Za Františku Chmelíkovou, manžela, syna a snachu 

Čt 

12.3. 
Čtvrtek po 2. neděli postní 

=== ====== 

16,30 

17,00 

V  Jeníkově: Pobožnost Křížové cesty 

Mše sv.: za Blaženu a Václava Adámkovy, 
sourozence a rodiče z obojí strany 

Pá 

13.3. 

Pátek po 2. neděli postní 

Výroční den zvolení papeže 
Františka (13.3.2013)    

 

=== ====== 

17,15 

17,45 

Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

Mše sv.: Za Jaroslavu Dopitovou, rodiče a bratra 

So 

14.3. Sobota po 2. neděli postní 
7,30 

Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží 
požehnání 

=== ======  

Ne 

3. NEDĚLE POSTNÍ 

7,30 
Za Marii a Jaroslava Peškovy, syna Petra a manžele 
Bouškovy 

15.3. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 16,00 Pobožnost Křížové cesty v kapli v Jeníkově 

 16,30 Pobožnost Křížové cesty zde v kostele 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Pobožnost Křížové cesty - jakkoliv je jistě příhodným rozjímáním o utrpení a smrti Pána Ježíše - mši svatou 
 však nemůže nahradit, protože není z ustanovení Božího, ale pouze lidského. Pobožnost Křížové 
 cesty je opravdu příhodná a je schopna nás přiblížit k tajemství Kristovy oběti, která se jen při mši svaté 
 stává přítomnou. Církev obdařila vykonání pobožnosti Křížové cesty plnomocnými odpustky. 
 Podmínky jsou obvyklé: sv. zpověď, sv. Přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce. Je vhodné 
 přecházet od jednoho zastavení k druhému. Když se tato Pobožnost koná společně, stačí, aby mezi 
 jednotlivými zastaveními přecházel aspoň ten, kdo pobožnost vede.        (Podle Předpisů a ustanovení o odpustcích, L.P. 2000) 

Časopisy k vyzvednutí: dětský čtrnáctideník DUHA, diecézní časopis ADALBERT, časopis TARSICIUS, 
 jsou v sákristii připraveny k vyzvednutí.  
Postní úkol: naučit se základní modlitby podle KANCIONÁLU - společného zpěvníku českých a moravských 
diecézí - a tak odstranit rozdíly při společné modlitbě, jak jsem o tom už před časem mluvil a o to Vás žádal. 


