
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  22. 8.  do 29. 8.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

PANNY MARIE KRÁLOVNY 

7,30 Za Jaroslava Drahoše, rodiče a sourozence 

   22.8. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

23.8. 
Sv. Růženy z Limy, panny 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

24.8. Sv. Bartoloměje, apoštola 

=== ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: Za Miladu Zlatohlávkovu, manžela,  
               rodiče, bratra a sestru        

St 

25.8. 

Sv. Benedikta a druhů, mučedníků 

Sv. Ludvíka 

Sv. Josefa Kalasánského, kněze 

=== ====== 

17,45 Za Boží pomoc a ochranu 

Čt 

26.8. Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 

=== ====== 

18,00 
V kapli v Jeníkově: za manžele Laštůvkovy, děti, zetě, 

vnuky a oboje rodiče 

Pá 

27.8. Sv. Moniky, matky sv. Augustina 

=== ====== 

17,45 
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let a Boží ochranu 

pro celou rodinu 

So 

28.8. 
Sv. Augustina, biskupa a učitele 
církve 

7,30         Za Annu a Augustina Doskočilovy a celou rodinu  

=== ====== 

Ne 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

29.8. 10,30 Za Františka Zavřela a oboje rodiče 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Odvolání udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté v době pandemie koronaviru: 

Otec biskup Jan Vokál sděluje: Ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie 

koronaviru 11. 3. 2020 a následně 3. 10. 2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze 

dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů:     

 -       příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,  

 -       povinná karanténa,          

 -       dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana       

        druhých),            

 -       omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby. 

V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci 

covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 

Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní 

účasti na nedělní Mši svaté.           

        Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti 

zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.  

     Kristu Váš biskup  Jan 


