OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
5. neděle velikonoční
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Vládní usnesení z 30. dubna určuje, že od 11. května počet účastníků bohoslužeb se zvýší
na 100 účastníků.
Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující,
asistující, kostelník, zvoník, apod.
• Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro
všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a
duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020.
Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
• Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě
v týdnu nedělní povinnost účasti na Mši svaté.

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb:
• V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální
rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné
rodiny nebo jinak propojených osob).
• Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
• Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
• Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
• Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně
neprodlužovat.
• Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný́
prostor.

Návrat k obvyklému pořádku bohoslužeb
• Od pondělí 11.5. budou bohoslužby konány v obvyklém pořádku.
• Nedělní mše svatá, která byla sloužena v kostele sv. Michaela, se překládá do kostela sv.
Vavřince. Důvodem je velikost kostela, která umožňuje lépe dostát pravidlům pro veřejné
bohoslužby.
• Na mše svaté si není nutné rezervovat místo. Apelujeme zvláště na seniory, aby volili
sobotní nebo nedělní večerní mši svatou, případně nedělní ranní, kdy je kostel vyvětraný.
• V pátek 8.5. od 17:00 – 18:00 a v neděli 10.5. od 8:00 – 9:30 v kostele sv. Vavřince
nabídka svatého přijímání a svátosti smíření.
• Májové pobožnosti se budou konat půl hodiny před odpolední mší svatou.
• Změny jsou vyhrazeny. Děkujeme za pochopení.
• Úmysly mší svatých na měsíce červen až září je možné zapisovat ve farní kanceláři.

Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za modlitby i za trpělivost, kterou v přechodném období prokazujete.
• Duchovní děkují za pozornost, kterou jím prokazujete a těší se na setkání s vámi.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
Neděle
10.5.2020
Pondělí
11.5.2020

Intence
5. neděle velikonoční
8 – 9:30 Vavřinec – nabídka sv. přijímání a sv. smíření
– za živé i zemřelé farníky (P.K.)
– za Václava Zeleného a duše v očistci (P.H.)
7:00 Vavřinec – za rodiče a celý rod (P.K.)

Úterý
12.5.2020

17:30 Vavřinec – májová pobožnost (P.H.)
18:00 Vavřinec – za nemocné a za zdravotníky (P.H.)

Středa
13.5.2020

Panny Marie Fatimské
15:30 Vavřinec – májová pobožnost (jáhen Filip)
16:00 Vavřinec – za Marii Hoffmannovou a sourozence
(P.K.)

Čtvrtek
14.5.2020

Svátek sv. Matěje, apoštola
7:00 Vavřinec – za rod Koutských (P.K.)
17:00 Česká Čermná (P.K.)
18:00 Studnice (P.H.)

Pátek
15.5.2020

17:30 Vavřinec – májová pobožnost (jáhen Filip)
18:00 Vavřinec – za manžela, syna a duše v očistci (P.K.)

Sobota
16.5.2020

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a muč.
7:30 Vavřinec – za bratra Jana Prášila a jeho rodinu (K.)
17:30 Vavřinec – májová pobožnost (P.H.)
18:00 Vavřinec – za nová kněžská a řeholní povolání (H.)

Neděle
17.5.2020

7:30
8:00
9:00
10:15
10:30
17:30
18:00

6. neděle velikonoční
Vavřinec – za rodiče z obojí strany (P.K.)
Studnice – poutní mše svatá (kněz z Čer. Kostelce)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Vavřinec – na poděkování za uzdravení dcery (K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – májová pobožnost (P.H.)
Vavřinec – za Josefa a Vlastu Volfovy (P.H.)

