
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  9. 2.  do 16. 2.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

   9.2.    10,30 Za Václava Chmelíka a rodiče 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

10.2. 
Sv. Scholastiky, panny 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

11.2. 
Světový den nemocných: 

Panny Marie Lurdské 

=== ====== 

17,00 V Jeníkově: za nemocné ve farnosti 

St 

12.2. Středa 5. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 
Na poděkování za 40 let života a za Boží požehnání 
pro celou rodinu 

Čt 

13.2. Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,00 
V Jeníkově: za Anastázii Srnskou, manžela, jejich 
sourozence, děti a celý rod  

Pá 

14.2. 
14. února 869 zemřel v Římě sv. Cyril 

Pátek 5. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za rodiny naší farnosti 

So 

15.2. 
Sobotní památka Panny Marie 

7,30 Za živé i zemřelé kněze naší diecéze 

=== ====== 

Ne 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,30 
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a za Boží 
ochranu pro rodinu 

16.2. 10,30 Za živé i zemřelé farníky  

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení:  
Slavkovice - poutě k Božímu milosrdenství se konají každou 3. sobotu v měsíci. Od ledna 2020 do května 
 2021 bude v rámci poutí o třetích sobotách probíhat příprava na kongres o Božím milosrdenství, kterou 
 povede P. Slavomír Peklanský, pallotin, podle následujících témat: 15. 2. 2020 - křest; pět sobot od  
 21. 3. do 18. 7. 2020 - svátost smíření; pět sobot od 15. 8. do 19. 12. 2020 - svátost Eucharistie. 
 V novém roce pět sobot od 16. 1. do 15. 5. 2021 - ostatní svátosti. Nejbližší pouť bude již tuto  sobotu 
 15. 2. 2020: v 16,30 Růženec, v 17,00 Mše svatá. Po Mši sv. přednáška v rámci přípravy na  Kongres 
 o Božím milosrdenství, který bude 11. - 13. června 2021; Korunka a možnost uctění ostatků sv. 
 Faustyny; v 18,30-20,00 děkovná adorace. 
 Úplný pořad poutí ve Slavkovicích na celý rok je ve vývěsce před kostelem nebo na  stránkách www. 
 slavkovice.cz.  
Hlinsko - v děkanském kostele Narození Panny Marie přijme v sobotu 22. 2. 2020 v 10,00 hod. jáhenské 
 svěcení bohoslovec Jakub Brabenec z Hlinska. Jeho světitelem bude pomocný biskup naší diecéze 
 Mons. Josef Kajnek. Tento týden si budoucí jáhen koná duchovní cvičení jako přípravu na svěcení. 
 Provázejme jej svými modlitbami.    
Časopisy: Diecézní časopis ADALBERT a dětský časopis DUHA jsou v sákristii připraveny k vyzvednutí.     


