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

• Farní kancelář je otevřena podle úředních hodin a je možné navštívit kněze, případně
požádat o jejich službu.
• Možnost získat dušičkové odpustky
V dekretu stojí, že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci
listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v
Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl
Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).
Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své
bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí
pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s
úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se
pomodlí za zesnulé.
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k
Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba
úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku
milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.
• Tento týden nabízíme svátost smíření a svaté přijímání ve čtvrtek, pátek a neděli.
Pamatujme na počet lidí v kostele, který je omezen na dvě osoby.
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.
• Dary na opravy oken budovy děkanství spolu s dary vloženými do pokladniček během
měsíce října v souhrnu činily 19 005 Kč. Nastřádáno tak máme 237 712 Kč. Všem
dárcům upřímně děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
8. 11. 2020
8 – 10
8 – 10

Svátek Posvěcení lateránské baziliky
– za rod Forbelských a Martínků (K.)

Pondělí
9. 11. 2020

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
– za zdravotníky (F.)

Úterý
10. 11. 2020

Památka sv. Martina, biskupa
– za Otakara Formana a za živé i † z celého rodu (K.)

Středa
11. 14. 2020
Čtvrtek
12. 11. 2020

Pátek
13. 11. 2020

Intence
32. neděle v mezidobí
– na poděkování s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro
rodiny (K.)
– za Drahoslavu Fišerovou (F.)
– za živé i † z rodiny Štěpánovy, Balcarovy, Bubeníčkovy a
Zelených (H.)
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)
Studnice – otevřený kostel

17 - 18

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
– za Marii a Miroslava Macháně a rodiče z obojí strany (K.)
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)

17 - 18

Památka sv. Anežky České, panny
– za rodinu Štusákovu (F.)
– za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – svaté přijímání a svátosti smíření (K. + F.)
Sobotní památka Panny Marie
– za Olgu a Vojtěcha Ježkovy (K.)
– za rodiče Pozděnovy, syna Josefa a duše v oč. (F.)

Sobota
14.11. 2020

Neděle
15. 11. 2020
8 – 10
8 – 10

33. neděle v mezidobí
– za rod Zelených (K.)
– za Josefa a Jarmilu Hanušovy (F.)
– za nemocnou příbuznou a její rodinu (H.)
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)
Studnice – otevřený kostel

