
Farnost Kameničky                                                         Rok 2021  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  2. 5.  do  9. 5.  

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Sv. ATANÁŠE, biskupa s učitele Církve 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

2.5. 8,30 Podávání sv. Přijímání 

 10,30 
Za Josefa a Františku Štěpánkovy, rodiče a 
sourozen-ce, dceru Stáňu a zetě Zdeňka 

 
16,00 První Májová pobožnost v Jeníkově 

17,15 První Májová pobožnost zde v kostele 

Po 

3.5. 
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

      === ====== 

      === ====== 

Út 

4.5. 
Úterý po 5. neděli velikonoční 

Sv. Floriána, mučedníka 

      === ====== 

18,00 V Jeníkově: za nová duchovní povolání         - Májová 

St 

5.5. 
Středa po 5. neděli velikonoční 

      === ====== 

17,45 Za Boženu a Antonína Hladkých                    - Májová 

Čt 

6.5. Sv. Jana Sarkandra, kněze a 
mučedníka 

      === ====== 

14,00 Pohřeb p. Václava Chmelíka - z kostela 

18,00 
V Jeníkově: za Stanislava Štorka, rodiče a sourozence 

                                                     Po mši svaté - Májová 

Pá 

7.5. První pátek v měsíci květnu 

      === ====== 

17,45 
Za Karla a Růženu Myškovy, syna Karla a snachu 
Alenu                         Po mši svaté Smírná pobožnost 

So 

8.5. 
Panny Marie, Prostřednice všech 
milostí 

7,30 Za Josefa Balka, rodiče a zemřelé z rodiny 

      === ====== 

Ne 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

9.5. 8,30 Podávání sv. Přijímání 

10,30 Za Kristýnu Polanskou, manžela, děti a celou rodinu 

16,00 Májová pobožnost v Jeníkově 

17,15 Májová pobožnost zde v kostele 

Besedy pořádané on-line: Centrum pro rodinu zve srdečně na „besedy pořádané on-line“, které budou 

tematicky zaměřeny na život sv. Josefa, Svaté rodiny. Besedy proběhnou v období 19. 4. - 7. 6. 2021. 

Nejbližší beseda on-line bude 3. 5. 2021 v 19:00 hod. na téma: Svatá Rodina a místa s ní spojená. Pro 

přihlášení a bližší informace: crhk@bihk.cz nebo tel.: 495 063 430. Všechny besedy on-line jsou na 

plakátku ve vývěsce před kostelem.  

Modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19: Papežská rada pro novou 

evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen 

věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“. Papež 

František si do této iniciativy přeje zapojit poutní místa všude ve světě, a ta se tak stala prostředky pro 

modlitby celé církve. Třicet poutních chrámů se bude střídat ve vedení každodenního živě přenášeného 

růžence v 18.00 hodin (středoevropského času). Katolická církev zasvěcuje měsíc květen Nejsvětější 

Panně Marii. Svatý otec zahájí tento měsíc modlitby 1. května v Římě a poprosí o Mariinu přímluvu. 

                 

mailto:crhk@bihk.cz


 

 

Dnes 2. května 2021 ukončíme sbírku na bohoslovce a seminář. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup a 

biskupský vikář pro duchovní povolání, vyslovuje všem dárcům srdečné: Pán Bůh zaplať! A vybízí 

nás k vytrvalým modlitbám za nová kněžská a řeholní povolání.   

Oslavy 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého budou v Nepomuku v neděli  16.května 2021. 

Hlavní slavnostní poutní mše svatá (16. května v 10:00 hodin, kostel sv. Jana Nepomuckého): 

Celebruje Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za přítomnosti 

českých a moravských biskupů, moderuje P. Miroslav Herold. Mše bude vysílána v přímém přenosu 

na TV Noe. Kompletní program oslav (včetně aktuálních změn) najdete na 

http://www.svatynepomuk.cz/ 

       ----------------             

Současná státní protipandemická opatření týkající se bohoslužeb: Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke 

změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, 

mohou se konat za splnění tří podmínek: 

ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření), 

dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru, 

rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti. 

Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě. 

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví neuvádí informace ke shromáždění církevních 

organizací. Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu je možné pro náboženské projevy 

analogicky aplikovat odst. 17 tohoto opatření ve smyslu výše uvedeného. 

Uvedená opatření se týkají vnitřních bohoslužebných prostor (konání liturgických obřadů, např. 

bohoslužby, adorace...). Koná-li se bohoslužebné shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho 

účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi 

skupinami účastníků alespoň 2 metry. 

Jiné (neliturgické) organizované akce a setkání podle odst. 16 aktuálního mimořádného opatření umožněny 

nejsou.    

            Zdroj: Biskupství královéhradecké 26. 5. 

2021. 

 

 

Protože Bohoslužby už nemají omezený počet účastníků, rušíme seznamy věřících na 

mších svatých. 

 

 

 

 

 

 

       2. 

http://www.svatynepomuk.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ochrana-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.4.2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-26.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.nssoud.cz/NSS-zrusil-mimoradne-opatreni-Ministerstva-zdravotnictvi-o-omezeni-obchodu-a-sluzeb/art/32870

