Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie
Arciděkanství v Mladé Boleslavi
Farní ohlášky z neděle 10. října 2021
1. Slavíme 28. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 14:00 v Krnsku..
Pondělí: sv. Jana XXIII., papeže
Úterý: sv. Radima, biskupa
Čtvrtek: sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Pátek: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Sobota: sv. Havla, Sv. Hedviky; sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 14:00 v Bezně.
2. Nadále je nutné nosit v kostele respirátor nebo nanoroušku, je třeba dodržovat
dvoumetrové rozestupy mezi osobami, které nejsou členy téže domácnosti a desinfikovat si
před vstupem do vnitřního prostoru ruce.
3. Od 4. 10. budou bohoslužby podle rozpisu před koronavirem tedy: pondělí, středa, pátek
v kostele NPM v 18:00 hod. a v úterý a čtvrtek v kostele sv. JN v 7:30 hod a v sobotu
v 18:00 v kostele sv. JN. Nedělní zůstávají v kostele NPM.
4. Rozvrh ve školním roce 2020/ 2021:
čas
Skupina / místo
MŠ, 1. a 2. třída
středa
16:30
Havlíčkova ulice 589
středa
16:00
3. třída a příprava k 1. sv. přijímání / fara

vyučující
sr. Kristiana
P. Pavol Poláček

středa

16:00

4. - 6. třída/ fara

sr. Pavlína

čtvrtek

16:30

4. - 5. třída/ fara

sr. Pavlína

čtvrtek

16:30

6.-7.-8.. třída/ fara

sr. Kristiana

pátek

16:00

druhý stupeň

animátoři / sr. Kristiana

Komu nevyhovují žádný z těchto termínu, prosím kontaktujte faráře nebo sestry.
5. Ve středu od 19:00 se bude konat příprava na svátost biřmování.
6. V sobotu 16.10. se bude konat mše sv. v kostele sv. Havla.
7. Přípravy dospělých na přijetí svátosti křtu se konají individuálně počínaje říjnem.
Máte-li zájem nebo víte-li ve svém okolí o někom takovém, ozvěte se faráři.
Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i za zapojení se do života
farnosti. Přejeme vám všem požehnaný čas a hezkou neděli!

