
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB - KRIZOVÉ OPATŘENÍ 

v týdnu od  22. 3.  do  29. 3. 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

4. NEDĚLE POSTNÍ - 

neděle radosti v postní době 

=== Mše sv. soukromě: Za rodinu Adámkovu a Písařovu 

22.3. === ====== 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

23.3. 

Pondělí po 4. neděli postní 

Připomínka sv. Turibia, biskupa 

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

=== ====== 

Út 

24.3. Úterý po 4. neděli postní 
=== 

Mše sv. soukromě: Za Anastázii Adámkovou, manžela 
Ladislava, sourozence a rodiče 

=== ====== 

St 

25.3. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ  
=== 

Mše sv. soukromě: Za Marii Vincence Polanských a 
jejich rodiny 

=== ====== 

Čt 

26.3. 
Čtvrtek po 4. neděli postní 

=== Mše sv. soukromě: Za Marii Brázdovou a rodiče  

=== ====== 

Pá 

27.3. 
Pátek po 4. neděli postní 

=== Mše sv. soukromě: Za dar zdraví  

=== ====== 

So 

28.3. 
Sobota po 4. neděli postní 

=== Mše sv. soukromě: Na dobrý úmysl 

=== ====== 

Ne 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

=== 
Mše sv. soukromě: Za Ditu Schmidtovou a všechny 
zemřelé příbuzné  

29.3. === ====== 

 === ====== 

 === ====== 

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

Stav nouze v ČR: V souladu s rozhodnutím vlády ČR vydali naši biskupové nařízení o zrušení bohoslužeb a 
společných pobožností, aby se tak zabránilo dalšímu šíření onemocnění KORONAVIREM. Otec biskup Jan 
Vokál udělil všem věřícím naší diecéze dispens tj. prominutí povinné účasti na nedělní mši svaté - avšak 
s doporučením sledovat přenos bohoslužeb včetně duchovního sv. přijímání - prostřednictvím televize nebo 
rozhlasu.  

 Přímé přenosy bohoslužeb:  
Televize Noe nabízí mše svaté každý den: od pondělí do pátku vždy v poledne, v sobotu v 18:00 s texty 

nedělní liturgie a v neděli od 10:30.  
V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté řazeny každý den v 18:00, nedělní bohoslužba pak začíná 

v 9:00. A vzhledem k aktuální situaci přidává Proglas také další bohoslužbu: každou neděli ještě 
mimořádnou mši sv. od 19:30. 

Časopisy: Po dobu mimořádných opatření budou časopisy k vyzvednutí vzadu v kostele u zpovědnice - 
včetně KATOLICKÉHO TÝDENÍKU. Diecézní časopis ADALBERT, mariánský časopis 
IMMACULATA a časopis pro chlapce TARSICIUS  mají na titulní straně napsáno jméno odběratele. 
Dětský časopis DUHA nemá pravidelné odběratele.  

Dubnové setkání mládeže: Z důvodu rychlého šíření nového koronaviru, který způsobuje respirační 
onemocnění Covid-19 bylo dubnové setkání mládeže v Hradci Králové zrušeno. 


