
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  10. 5.  do  17. 5.  
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Svátek (den) matek 

7,30 Mše sv. soukromě: za živé i zemřelé farníky 

10.5. 10,30 
Mše sv. soukromě: za Kristinu Polanskou, manžela, 

děti a celou rodinu 

       === ====== 

       === ====== 

Po 

 11.5. 
Pondělí po 5. neděli velikonoční 

7,30 na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví 

      === ====== 

Út 

12.5. 
Sv. Nerea a Achilea, mučedníků 

Sv. Pankráce, mučedníka 

      === ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za rodiny, děti a mládež - Májová 

St 

13.5. Panny Marie Fatimské 

      === ====== 

17,45 
Za Břetislava Moučku, za uzdravení syna a zdraví 

celé rodiny                                             - Májová 

Čt 

14.5. 
Sv. Matěje, apoštola 

      === ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za nová duchovní povolání -Májová

Pá 

15.5. 
Pátek po 5. neděli velikonoční 

      === ====== 

17,45 Za Josefa Adámka, Josefa Písaře a vnuka     - Májová 

So 

16.5. 
Svátek sv. JANA NEPOMUCKÉHO, 
kněze a mučedníka, hl. patrona Čech 

7,30 Za Jana a Marii Kopeckých a celý rod 

      === ====== 

Ne 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7,30 Za Antonína Staňka, manželku a děti 

17.5. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

17,15 Májová pobožnost zde v kostele 

      === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 )  

Druhé částečné obnovení bohoslužeb je platné od pondělí 11.5.2020: Počet účastníků určuje vládní 
ustanovení ze dne 30. dubna 2020 na 100 osob, při zachování platných hygienických opatření: 

 Před vstupem do lodi kostela povinně si vydesinfikovat ruce. 
 Dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů jedné 

rodiny) - což sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb v našem kostele. 
 Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou. 
 Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí sv. Přijímání. 
 Duchovní si desinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po podávání. 
 Po mši svaté jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)  
 Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor. 

Pro věřící jsou i nadále platné přenosy nedělních bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného 
zrušení daných omezení (8. června). 

Nedělní Májové pobožnosti budou - z důvodu omezení počtu osob na 15 - až od neděle 17. května 2020. 
Během týdne budou Májové po večerní Mši svaté (i v Jeníkově). 

Kostel je otevřen každý den od 8:00 - 19:00 hod. 


