
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  3. 5.  do  10. 5.  
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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.       === ====== 

       === ====== 

 === ====== 

Po 

4.5. 

Pondělí po 4. neděli velikonoční  

Sv. Floriána, mučedníka 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

      === ====== 

Út 

5.5. Úterý po 4. neděli velikonoční 

      === ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: za Ludvíka a Annu Myškovy, 

sourozence a rodiče z obojí strany 

St 

6.5. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučed. 

      === ====== 

17,45 
Za požehnání pro rodiny, vnoučata, dar víry a 

milosrdenství 

Čt 

7.5. Čtvrtek po 4. neděli velikonoční 

      === ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: za Františka Štorka, rodiče a 

sourozence 

Pá 

8.5. 
Panny Marie, Prostřednice všech 
milostí 

      === ====== 

17,45 Za Karla a Růženu Myškovy, syna Karla a snachu Alenu    

So 

9.5. 
Sobota po 4. neděli velikonoční 

7,30 Za Boženu a Antonína Hladkých a zemřelou rodinu 

      === ====== 

Ne 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Svátek (den) matek 

7,30 Mše sv. soukromě: za živé i zemřelé farníky 

10.5. 
10,30 

Mše sv. soukromě: za Kristinu Polanskou, manžela, 
děti a celou rodinu 

      === ====== 

      === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Příležitostná oznámení:  
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 především nedělí; proto v neděli 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).         (Zdroj: cirkev.cz) 

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb jsou ve stručnosti na plakátku na kostelních dveřích. 
Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách: Podle Vlády ČR ze dne 27. dubna 2020 se budou 

dále uvolňovat pravidla ohledně počtu osob na bohoslužbách. Předchozí Vládní usnesení, které povoluje 
do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. 5. nové vládní 
ustanovení (z 30. dubna) určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 
účastníků.                  (Zdroj: cirkev.cz)  

Nedělní Májové pobožnosti budou z důvodu omezení počtu osob na 15 - až od neděle 17. května 2020. Během 
týdne budou Májové po večerní mši svaté (i v Jeníkově). 


