
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB- KRIZOVÉ OPATŘENÍ 

v týdnu od  29. 3.  do  5. 4. 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

5. NEDĚLE POSTNÍ 

 

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

29.3. === ====== 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

30.3. 
Pondělí po 5. neděli postní 

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

=== ====== 

Út 

31.3. Úterý po 5. neděli postní 
=== 

Mše sv. soukromě: za rodiče Netolických a zemřelé 
členy rodu 

=== ====== 

St 

1.4. Středa po 5. neděli postní 
=== 

Mše sv. soukromě: na poděkování za životní jubilea a 
Boží ochranu a pomoc do dalších let 

=== ====== 

Čt 

2.4. 

Čtvrtek po 5. neděli postní  

Připomínka sv. Františka z Pauly, 
poustevníka 

=== 
Mše sv. soukromě: za Františka a Marii Srnských,dceru
sourozence, oboje rodiče a celý rod 

=== ====== 

Pá 

3.4. 

Pátek po 5. neděli postní 

První pátek v měsíci dubnu 

=== Mše sv. soukromě: za Josefu Chmelíkovu a manžela 

=== ====== 

So 

4.4. 

Sobota po 5. neděli postní  

Připomínka sv. Izidora, biskupa   

=== Mše sv. soukromě: za dp. P. Václava Netuku z Lovčic 

=== ====== 

Ne KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

== začátek Svatého týdne == 

Památka vjezdu Pána Ježíše do 
Jeruzaléma 

=== 
Mše sv. soukromě: za Jaroslava Laštůvku, rodiče a 
Janu Laštůvkovou 

5.4. === ====== 

 === ====== 

 === ======  

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

Diecézní setkání mládeže plánované na sobotu 4. dubna 2020 v Hradci Králové je vzhledem k situaci 
nouzového stavu zrušeno. O konání bohoslužeb ve Svatém týdnu dostaneme informace z biskupství.   

Letní čas: Na 5. neděli postní dne 29. března 2020 vstupuje v platnost letní čas. V noci ze soboty na neděli si 
 posuneme hodiny o jednu hodinu dopředu. 


