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

• Upozorňujeme na změnu času ze soboty na neděli. Hodiny se posunou z 03:00 na 02:00.
• V neděli 1.11. bude od 16:00 do 17:30 otevřený hřbitovní kostel Narození Jana Křtitele,
kde se bude podávat svaté přijímání a kde bude příležitost ke svátosti smíření.
• Následující neděli bude možné přispět na probíhající opravy oken budovy děkanství.
Učinit tak můžete převodem, obálkou do poštovní schránky na děkanství nebo osobním
předáním knězi. Nastřádáno máme 218 707 Kč. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
V neděli bude sloužena mše svatá za dobrodince farnosti.
• Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do
23:59 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s určitými
výjimkami. Bohoslužby do výjimek zařazeny nejsou. Z tohoto důvodu nebudou Mše
svaté veřejné. Účast na svatbě a pohřbu je dovolená v počtu ne vyšším než 10 osob,
týká se také návštěvy hřbitova.
V kostele mohou najednou pobývat 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti.
• Nadále platí dispens diecézního biskupa: 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.
• Farní kancelář je otevřena podle úředních hodin a je možné navštívit kněze, případně
požádat o jejich službu.
• Pan kaplan P. František Filip založil farní youtube kanál, kam bude pravidelně umisťovat
video s poselstvím.
https://www.youtube.com/channel/UC8BYtmrWEgqUr7mdHEszcUA

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
25. 10. 2020

8 – 10:00
8 – 10:00

Pondělí
26. 10. 2020

– za dar života a za rodiče z obojí strany (F.)
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
– za neteř a duše v očistci (F.)

Středa
28. 10. 2020
Čtvrtek
29. 10. 2020

– za Vlastu a Josefa Pokorných a rodiče z obojí str. (K.)
Svátek Výročí posvěcení katedrály
– za rod Šimonů a Dintarů (F.)
– za živé i zemřelé farníky (K.)

Pátek
30. 10. 2020
17 - 18

Neděle
1. 11. 2020

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

Úterý
27. 10. 2020

Sobota
31.10. 2020

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

Vavřinec – svaté přijímání a svátosti smíření (K. + F.)
Sobotní památka Panny Marie
– za Annu Čermákovou, manžela, sourozence a duše v oč. (K
– za rodiče Kristovy, Novákovy a manžela (F.)
Slavnost Všech svatých
– za dobrodince farnosti (K.)
– za nemocnou osobu (F.)
– za P. Šotolu (H.)

8 – 10
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)
8 – 10
Studnice – otevřený kostel
16 – 17:30 Jan Křtitel – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)

