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

• Úmysly Mší svatých do konce roku si je možné zapisovat v kanceláři.
• Ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11. 3. 2020 a
následně 3. 10. 2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od
osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté.
V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování
proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním
důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021
odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.
Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti
zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a
zasvěcené svátky.
V Kristu Váš biskup Jan
• Protiepidemická opatření při slavení Mše svaté vydaná biskupem jsou i nadále platná
(respirátor, dezinfekce, bez pozdravení pokoje, neužívají kropenky).
• V zákristii kostela sv. Vavřince je možné zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2022.
Cena kalendáře činí 70 Kč.
• Rozpis výuky náboženství pro školní rok 2021/22
• 1. a 2. třída
pátek
15:00 hod.
• 3. třída
pátek
15:00 hod.
• 4. a 5. třída
pátek
15:00 hod.
• 6. a 7. třída
čtvrtek
15:30 hod.
• 8. a 9. třída
čtvrtek
15:30 hod.
• Studnice
čtvrtek
16:30 hod.
• Česká Čermná
středa
14:00 hod.
Výuka náboženství začne v týdnu od 20.9. 2021.
Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v kostele sv. Vavřince a
vyplněné odevzdat v zákristii kostela nebo v kanceláři na děkanství.
Poděkování
• Děkujeme za úklid a výzdobu kostelů.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.
• Děkujeme za dar 1500 korun na potřeby farnosti.
• Děkujeme za úklid kostelů a za úklid na děkanství.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
22. 8. 2021

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

Pondělí
23. 8. 2021

7:00

Intence
21. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Václava Zeleného, rodiče a duše v očistci (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – za dar lásky a pokoje (H.)
Vavřinec – za zdraví a Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
(K.

Úterý
24. 8. 2021

18:00

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Vavřinec – na dobrý úmysl a za duše v očistci (H)

Středa
25. 8. 2021

16:00

Vavřinec – za Blanku Čápovou (K.)

Čtvrtek
26. 8. 2021

7:00

Vavřinec – za rod Zelených a duše v očistci (K.)

Pátek
27. 8. 2021
Sobota
28. 8. 2021

Neděle
29. 8. 2021

18:00

Památka sv. Moniky
Vavřinec – za Otakara Formana a duše v očistci (K.)

18:00

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Vavřinec – za švagra Augustýna a paní Jetmarovou k 10.
výročí úmrtí (K.)
Vavřinec – za rodinu Zemanovu (F.)

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

22. neděle v mezidobí
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za rod Šimonů a Forbelských (F.)
BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za manžela a rodiče z obojí strany (H.)

7:30

