
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB - KRIZOVÉ OPATŘENÍ 

v týdnu od  19. 4.  do  26. 4.  
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

 

      === 
Mše sv. soukromě: na poděkování za 70 let života 
s prosbou o Boží pomoc a požehnání do dalších let 

19.4.       === ====== 

       === ====== 

       === ====== 

Po 

20.4. 
Pondělí po 2. neděli velikonoční 

      === Mše sv. soukromě: za živé i zemřelé farníky 

      === ====== 

Út 

21.4. Sv. Anselma, biskupa a učitele církve 
      === 

Mše sv. soukromě: za rodiče Řezníčkovy a syna 
Stanislava 

      === ====== 

St 

22.4. Středa po 2. neděli velikonoční 
      === 

Mše sv. soukromě: Za živé i zemřelé kněze naší 
diecéze 

      === ====== 

Čt 

23.4. 
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a 
mučedníka 

=== 
Mše sv. soukromě: Za Emilii Dřevíkovskou, manžela a 

děti 

      === ====== 

Pá 

24.4. 
Sv. Jiří, mučedníka 

Sv. Fidelia ze Sigmaringy, kněze-muč. 

      === 
Mše sv. soukromě: Za Františka Sádovského, vnučku 

Natálku a celý rod 

      === ====== 

So 

25.4. 
Svátek sv. Marka, evangelisty 

      === Mše sv. soukromě: Za dp. P. Jindřicha Peška 

      === ====== 

Ne 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

      === 
Mše sv. soukromě: Za Jaroslava Drahoše, rodiče a 

sourozence  

26.4.       === ====== 

      === ====== 

      === ====== 

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

Znovu obnovení bohoslužeb: Česká biskupská konference vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. 4., díky kterému 
se od 27. 4. budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. 
Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 
osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných 
kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. Česká biskupská konference si 
uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem 
věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády. Pro 
věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení 
omezení (8. června). 

 

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


