OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
28. neděle v mezidobí
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• V zákristii nebo v kanceláři na děkanství jsou k dispozici stolní kalendáře na rok 2020.
Cena jednoho kalendáře činí 70 Kč.
• Intence na měsíce listopad a prosinec si zájemci mohou zapsat v kanceláři na děkanství.
• Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové.
Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci
COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem,
který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit
se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00
hodin, ať sami či společně v rodinách.
• Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59
zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech
staveb. Zákaz se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady.
• Diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze uděluje dispens od osobní
účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:
a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,
b) jsou v povinné karanténě,
c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana
druhých),
d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné
správy.
• Z organizačních důvodů budou mše svaté ve všední dny slouženy ráno a budou veřejné.
V sobotu večer a v neděli neveřejné. Děkujeme za pochopení.
• Od příštího týdne do odvolání rušíme výuku náboženství.
Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.
• Děkujeme za pomoc při instalaci rámů oken v učebně a v kanceláři.
• Dary z minulé neděle určené na restaurování oken budovy děkanství spolu s dary
vloženými di kasiček během měsíce září v souhrnu činily 30 644 Kč. Osobní dar činil
10 000 Kč. Převodem na účet jsme v součtu obdrželi 8000 Kč. Dohromady dary činily
48 644 Kč. Nastřádáno tak máme 218 707 Kč. Všem dobrodincům farnosti upřímně
děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
8:00
9:00
10:15
Neděle
10:30
11. 10. 2020 15:00
15:00
18:00

Intence
28. neděle v mezidobí
Vavřinec – za živé i † osadníky z Bražce (K.)
Studnice (posvícení) – (F.)
Vavřinec (posvícení) – za živé i † farníky (K.)
Michael – za Josefa Vítka a za úspěšné složení zkoušky (F.)
Česká Čermná (H.)
Vysokov – posvícení (F.)
Pavlišov – posvícení (K.)
Vavřinec – za živé i † z rodiny Štěpánovy, Balcarovy,
Bubeníčkovy a Zelených (H.)

Pondělí
12. 10. 2020

7:00

Vavřinec – za zesnulé z rodiny Šubrtovy (K.)

Úterý
13. 10. 2020

7:00

Vavřinec – za rodiče Prášilovy a rodinu (F.)

Středa
14. 10. 2020

7:00

Vavřinec – za manžela, rodiče z obojí strany, sestru a švagra (K

7:00

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Vavřinec – za Antonína Žida a duše v očistci (F.)

Čtvrtek
15. 10. 2020
Pátek
16. 10. 2020

Sobota
17.10. 2020

7:00
17 - 18

7:30

Neděle
18. 10. 2020
8– 9:30

Sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Vavřinec – za zemřelou spolužačku (F.)
- za živé i † farníky (K.)
Vavřinec – nabídka svatého přijímání a svátosti smíření
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Vavřinec – za Boží pomoc a požehnání (K.)
– za Martina Šponiára a Hanu Šnajdrovou (F.)
29. neděle v mezidobí
– za živé i † osadníky z Dolní Radechové (K.)
– za † tatínka (F.)
- za nová kněžská a zasvěcená povolání (H.)
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání

