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

• Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 12. 6. není nutné
od 15.6. udržovat při bohoslužbách dvoumetrové rozestupy.
Bohoslužby se ve stejný čas může účastnit nejvýše 500 osob a její účastníci si před
vstupem do bohoslužebného prostoru dezinfikují ruce. Na obličeji musí mít nasazenou
ochrannou roušku či respirátor, který brání šíření kapének (vyjma okamžiku přijetí
Eucharistie). Při bohoslužbách zůstává v platnosti: vynechává se pozdravení pokoje,
nepoužívá se kropenka se svěcenou vodou
• V sobotu 27.6. v 10:00 hod. v katedrále Svatého Ducha příjme jáhen František Filip
kněžské svěcení.
• Jáhen František Filip se tento týden zúčastní duchovních cvičení a následně bude mít
dovolenou. Do farnosti se vrátí na neděli 12. července, kdy bude udělovat novokněžské
požehnání. Farní kancelář z tohoto důvodu může být zavřena i v jinak úřední hodiny.
• Následující neděli při mši svaté v 10:15 hod. v kostele sv. Vavřince oslavíme titulární
slavnost hřbitovního kostela Narození sv. Jana Křtitele.
• Tento týden budou zahájeny práce na restaurování oken a vchodových dveří budovy
děkanství.

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
21.6.2020

Pondělí
22.6.2020

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

Intence
12. neděle v mezidobí
Vavřinec – za maminku a duše v očistci (P.K.)
Studnice (kněz z Čer. Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Vavřinec – na poděkování Pánu Bohu (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vysokov – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za † Janu Horváthovou (P.H.)

7:00

Vavřinec – na úmysl dárce z České Čermné (P.K.)

Úterý
18:00
23.6.2020

Vavřinec – za rodinu Zemanovu (P.H.)

Středa
24.6.2020

16:00

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Vavřinec – za Vlastu a Josefa Pokorných, rodiče z obojí strany a
duše v očistci (P.K.)

Čtvrtek
25.6.2020

7:00

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

Pátek
26.6.2020

18:00

Vavřinec – na poděkování za 40 let manželství (P.K.)

Sobota
27.6.2020

7:30
18:00

Neděle
28.6.2020

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

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za Marii a Miroslava Macháně, rodiče z obojí strany a
duše v očistci (P.K.)
Vavřinec – za † Veroniku Jarou a její rodinu (P.H.)
13. neděle v mezidobí
Vavřinec – za maminku a duše v očistci (P.K.)
Studnice – (kněz z Čer. Kostelce)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Vavřinec – poutní mše svatá kostela Narození Jana Křtitele za rodinu Šimonovu a Dintarovu (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – za nemocné (P.H.)

