
Farnost Kameničky                                                         Rok 2020  

POŘAD BOHOSLUŽEB- KRIZOVÉ OPATŘENÍ 

v týdnu od  5. 4.  do  12. 4. 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

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. === ====== 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

6.4. 
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 

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

=== ====== 

Út 

7.4. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 
=== 

Mše sv. soukromě: Za Jaroslava Lauše, manželku a oboje 
rodiče 

=== ====== 

St 

8.4. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 
=== 

Mše sv. soukromě: za Marii Adámkovou, manžela a 
vnuka Radka 

=== ====== 

Čt 

9.4. 
ZELENÝ ČTVRTEK 

Den ustanovení NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI 

a SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ 

=== ====== 

=== 
Mše sv. soukromě: za Františka Jarmilu Hladkých, oboje 

rodiče a sourozence 

Pá 

10.4. 

VELKÝ PÁTEK 

Památka UMUČENÍ PÁNĚ 

         den přísného postu 

=== ====== 

=== 
Připomínáme si utrpení smrt Pána Ježíše - proto 

není přinášena žádná oběť Mše svaté 

   So 

11.4. 

BÍLÁ SOBOTA - Církev dnes trvá 

u Kristova hrobu na modlitbách a 
uvažuje o jeho umučení smrti 

         půst není předepsán   

=== ====== 

=== Mše sv. soukromě: za děti a mládež naší farnosti 

Ne 
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

 === HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ ===  

              SVÁTEK SVÁTKŮ 

=== 
Mše sv. soukromě: za Pavla Chmelíka, vnučku a celou 

živou rodinu 

12.4. === ====== 

 === ====== 

 === ====== 

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

Velikonoce 2020:  
Podle pokynů na základě dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 25. 3. 2020: 

Obřady Svatého týdne mají kněží slavit bez účasti lidu, tj. s jedním nebo dvěma 
přisluhujícími (např. jáhnem, akolytou, ministrantem). Otec biskup Jan Vokál, ve shodě 
se Svatým stolcem, vyzývá diecézany ke slavení Velikonočních svátků v jejich 
domovech a rodinách, jednak sledováním přenosů Mší svatých a obřadů Svatého týdne, 
a jednak konáním „domácí bohoslužby“ - jak se dá najít na www.cirkev.cz/cs/aktuality. 
Celou výzvu Otce biskupa Jana: JAK SLAVIT LETOŠNÍ VELIKONOCE si přečtěte na 
stránkách biskupství nebo ve vývěsce před kostelem. 

Kostel bude každý den otevřen od 9:00 - 18:00 hod. 


