
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

II.ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  17. 5.  do  24. 5. 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 

DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ 
KŘESTANY 

7,30 Za Antonína Staňka, manželku a děti 

17.5. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 17,15 Májová pobožnost zde v kostele 

 === ====== 

Po 

18.5. 

100. výročí narození  

sv. papeže Jana Pavla II. 

7,30 Na poděkování Pánu Bohu 

      === ====== 

Út 

19.5. Úterý po 6. neděli velikonoční 

      === ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: za manžele Homolkovy, syna 

Františka a rodiče                      Po mši sv. Májová 

St 

20.5. 
Sv. Klementa M. Hofbauera, kněze a 

sv. Bernardina Sienského, kněze 

      === ====== 

17,45 
Za Blaženu a Václava Adámkovy, sourozence a rodiče

Z obojí strany                            Po mši sv. Májová 

Čt 

21.5. 
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ   
====== doporučený svátek ====== 

      === ====== 

17,45 
V Kameničkách: za Jana Dřevíkovského, manželku a děti 

                                                                Po mši sv. Májová 

Pá 

22.5. 
Pátek po 6. neděli velikonoční 

Sv. Rity z Cascie, řeholnice 

      === ====== 

17,45 
Za Boží pomoc a požehnání a dary Ducha Svatého 

                                                                Po mši sv. Májová 

So 

23.5. 
Sobota po 6. neděli velikonoční 

7,30 Za Boží pomoc a ochranu v pandemii 

      === ====== 

Ne 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

24.5. 10,30 Za Marii Hrůzovou a rodiče 

17,15 Májová pobožnost zde v kostele  

      === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení:  
Mše svaté jsou od pondělí 11.5.2020 zase veřejně slouženy za účasti nejvýše 100 osob - při zachování 

platných ustanovení vlády: Desinfekce rukou u vchodu do kostela, rozestupy dva metry - s výjimkou 
členů jedné rodiny, mít roušku na obličeji, nepodávat si ruce, po mši sv. desinfikovat lavice a kliky. 

V našem kostele se za normálních okolností může účastnit mše svaté i více než 100 osob, avšak pro ustanovení 
o dodržování rozestupu může počet účastníků mše svaté být sotva poloviční.   

  Pro věřící jsou i nadále platné přenosy nedělních bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného 
zrušení daných omezení (8. června). Dále platí, že v tomto období pandemie se splní nedělní povinnost 
účastí na mši svaté v kterýkoliv všední den.  

  Nedělní Májové pobožnosti budou od této neděle 17. května 2020 opět navečer v 17,15 hod. Během týdne 
budou Májové po večerní Mši svaté (i v Jeníkově). 

Dnešní sbírka je na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Sbírku vyhlásila Česká biskupská 
konference. Všem děkuje a ze srdce žehná Otec biskup Jan Vokál.  


