
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  26. 4.  do  3. 5.  
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

sourozence  

 26.4.       === ====== 

       === ====== 

       === ====== 

Po 

27.4. 
Pondělí po 3. neděli velikonoční 

7,30 za živé i zemřelé farníky 

      === ====== 

Út 

28.4. 
Úterý po 3. neděli velikonoční 

Sv. Petra Chanela, kněze a mučed. 

Sv. Ludvíka Marie Grigniona, kněze 

      === ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: za dp. P. Jaroslava Horníka, rodiče 

a sourozence  

St 

29.4. 
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny, 
učitelky církve a patronky Evropy 

      === ====== 

17,45 Na poděkování za 20 let manželství 

Čt 

30.4. 

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 

Sv. Zikmunda, muč, a sv. Pia V. papež

      === ====== 

18,00 V kapli v Jeníkově: za Jaroslava Andrle a celý rod 

Pá 

1.5. 
Sv. Josefa Dělníka 

První pátek v měsíci květnu 

      === 
Mše sv. soukromě: za Jaroslava a Marii Vodičkovy, 

oboje rodiče a zetě Karla 

      === ====== 

So 

2.5. 
Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve  

7,30 Za Boží pomoc proti šíření koronaviru  

      === ====== 

Ne 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE 

Světový den modliteb za povolání  

k duchovnímu stavu 

Sv. FILIPA A JAKUBA, apoštolů 

      === 
Mše sv. soukromě: za Růženu Stárkovou, manžela, 

syna a celou rodinu 

3.5.       === ====== 

      === ====== 

      === ====== 

Částečné obnovení bohoslužeb: V naší farnosti nebude možné obnovit všechny mše svaté v týdnu z 
důvodu omezeného počtu věřících (do 15 osob) - to se týká nedělí a pátků; proto v tyto dva dny budu 
mše svaté sloužit soukromě, pouze za účasti rodiny, která si dala na mši svatou. Není snadné regulovat 
počet účastníků mší svatých 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). 

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb:          (Zdroj: cirkev.cz) 

 V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry 
mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což 
s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb. 

 Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce. 
 Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie 
 Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady 
 Duchovní si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po ní 
 Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy 

(kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče. 
 Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor. 
 Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí. 


