
             Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie 

 Arciděkanství v Mladé Boleslavi 

 Farní ohlášky z neděle 5. září 2021 
 

1. Slavíme 23. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 14:00 v Chotětově. 

 

Úterý: Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 

Středa: svátek Narození Panny Marie 

Čtvrtek: sv. Petra Klavera, kněze 

Pátek: Bl.Karla Spinoly, kněze a mučedníka 

 

2. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 14:00 v Krnsku. 

 

3. 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.   

 

4. Adorace se dnes v neděli 5. 9. koná. 

1.  

5. Biblická hodina se koná ve středu 8. 9. v 19 hod. na faře. 

 

6. Počínaje prvním školním týdnem se konají již společenství mládeže – druhý 

stupeň dětí v pátek v 16:00 hod, mladší mládež (začíná v pátek mší svatou v 18:00) i 

starší mládež (začíná v neděli eucharistickou adorací v 19:00).  

 

7. Se začátkem školního roku začíná mládežnická schola znovu hudebně doprovázet 

nedělní Mši svatou v 10:30 a zve k účasti i další zpěváky a hudebníky. Zkoušky 

probíhají každou neděli od 9:00 na faře a poté se zpívá při mši svaté v 10:30. 

 

8. Na stolečku a na webových stránkách farnosti se nachází přihláška dětí na výuku 

náboženství do nadcházejícího školního roku. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili. 

Rozdělení do ročníků je pouze orientační. Prosím přihlašujte děti i tehdy, pokud žádné 

z uvedených časů nevyhovují – alternativní termín hodin lze posléze dohodnout 

telefonicky nebo mailem. Výuka začíná v koncem září. 

 

9. Snad tento rok se také budou konat přípravy na svátost biřmování. Zájemci od 14 

let se mohou zapsat do seznamu v sakristii. 

 

10. ŘKF Bezno a městys Bezno Vás zve v rámci Českého  varhanního  festivalu 

2021 v sobotu 11. záři 2021 v 18:00 v kostele sv. Petra a Pavla na varhanní koncert. 

Vystoupí Jakub Janšta na varhany. 

 

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i za zapojení se do života 

farnosti. Zároveň vítáme v naší farnosti sestry z řádu Conregacio Iesu sr. Ludmilu, sr. 

Kristinu a sr. Pavlinu. Přejeme jim hodně Božích milostí v jejich novém působení. 

Přejeme vám všem požehnaný čas a hezkou neděli! 


