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

• Sdělení diecézního biskupa
Usnesením ze dne 12. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků
bohoslužeb, a to na nejvýše 6 osob ve vnitřních i vnějších prostorech, včetně celebranta
a asistence. Opatření platí od středy 14. října 2020 přinejmenším do úterý 3. listopadu
včetně. Od 19. října je na svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30 účastníků.
Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a
zdraví, všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali
způsoby, jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách. Všem, kdo se
nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné
účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.
Stejně tak nejde o čas oddychu pro duchovní správce. Jsme naopak postaveni před velmi
náročný úkol obstát ve své službě plně i v takto ztížených podmínkách.
Hledejme v nynějších omezeních pomocnou ruku Boží Prozřetelnosti k vlastní nápravě a
obrácení, k prohloubení duchovního života a zintenzivnění modlitby v tomto zmateném
čase nepokoje.
• Zájemci o účast na Mši svaté ve všední dny se musí zapsat do rozpisu v kostele
sv. Vavřince. Bohoslužby mohou být účastni maximálně 4 věřící. V neděli jsou Mše svaté
neveřejné. Děkujeme za pochopení.
• Farní kancelář je otevřena podle úředních hodin a je možné navštívit kněze, případně
požádat o jejich službu.
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.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
18. 10. 2020

Intence
29. neděle v mezidobí
– za živé i † osadníky z Dolní Radechové (K.)
– za † tatínka (F.)
– za nová kněžská a zasvěcená povolání (H.)

8 – 10:00
8 – 10:00

Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)
Studnice – otevřený kostel

Pondělí
19. 10. 2020

7:00

Vavřinec – za rodiče Máslovy, tetu, děti a duše v očistci (F.)
– za živé i zemřelé farníky (K.)

Úterý
20. 10. 2020

7:00

Vavřinec – na poděkování za dar života, zdraví a Boží
ochranu (F.)

Středa
21. 10. 2020

7:00

Vavřinec – za manžela a rodiče z obojí strany (K.)

Čtvrtek
22. 10. 2020

7:00

Vavřinec – za † bratra Michaela (K.)

7:00

Vavřinec – za Jaroslava Kopeckého a duše v očistci (F.)

17 - 18

Vavřinec – svaté přijímání a svátosti smíření (K. + F.)

7:30

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za Bertu Hrnčířovou a celý rod (K.)
– za rodiče Zelených a jejich děti s rodinami (F.)

Pátek
23. 10. 2020

Sobota
24.10. 2020

30. neděle v mezidobí
– za živé i † osadníky z Babí (K.)
– za † rodiče a sourozence (F.)
– za Václava Ducháče (H.)

Neděle
25. 10. 2020
8 – 10:00
8 – 10:00

Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)
Studnice – otevřený kostel

