POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI DUBNÉ
bohoslužby z farního kostela lze sledovat online na adrese:
https://www.dubne.cz/zive-prenosy-webkamery/kostel/
Pravidelné nedělní bohoslužby


Dubné – farní kostel 9.00 hod. mše svatá



Čakov – filiální kostel 7.30 tzv. tichá mše svatá nebo 11.00 hod. mše svatá se zpěvem, kázáním atd. Sledujte prosím aktuální ohlášky.

Poutní mše svatá ke cti sv. Víta neděle 21. června


Jankov – kaple 11.00 hod. mše svatá



Habří – kaple 14.00 hod. mše svatá
Poutní mše svatá v Třebíně
V kapli v Třebíně bude sloužena v neděli 5. července od 11.00
hod. poutní mše svatá při které si vyprosíme Boží požehnání a
ochranu v čase prázdnin a dovolených.

Tradiční pouť ze svátku sv. Máří Magdalény v Čakově bude sloužena
v neděli 19. července od 11.00 hod.
Poutní mše svatá v kapli Čtrnácti svatých pomocníků v Branišově bude slavena v neděli 9. srpna od 14.00 hod.

Dubenská pouť
Slavnost Nanebevzetí P. Marie - 15. srpna připadá
v letošním roce na sobotu. Pořad bohoslužeb
v našem farním chrámu bude následující:


sobota 15. srpna - 17.00 hod. mše svatá tzv.
„pro kuchařky“



neděle 16. srpna – 9.00 hod. – slavnostní

mše svatá, při které bude účinkovat náš chrámový sbor
Pouť v Lipí
Poutní mše svatá v obecní kapli v Lipí ze svátku Panny Marie Královny se slaví
tradičně vždy týden po pouti v Dubném. Letos tedy bude zde poutní mše svatá
slavena v neděli 23. srpna a to od 11.00 hod.
Pouť v Kališti
Poutní mše svatá v obecní kapli ze svátku svatých Andělů strážných připadá tradičně na první neděli v září, tedy na 6. září. Mše svatá bude sloužena v kapli od
11. 00 hod.
Změna pořadu a průběhu bohoslužeb dle aktuálního epidemiologického stavu
v ČR !
Křtiny, církevní sňatky, pohřby – se konají jak ve farním kostele tak ve filiálním kostele a to s ohledem na předpisy spojené s aktuálním epidemiologickým
stavem v ČR!
Svátost smíření (svatá zpověď) přes letní období s ohledem na stávající hygienické předpisy se vysluhuje v areálu farní zahrady v Dubném. Zájemci hlaste se
na telefonu duchovního +420 735 700 545.

Poděkování
Děkuji touto cestou všem, kteří nám pomáhali přežít uplynulé nelehké dny pandemie. Nedokáži na tomto místě poděkovat jmenovitě všem a nerad bych někoho opomenul. Proto každému z Vás ze srdce děkuji, ať už jste konali ty tzv. velké činy, kterých byly plné televizní obrazovky, či „jen“ doma v rodinách jste
pracovali s dětmi a pomáhali kupříkladu svým blízkým a drahým seniorům.
Shakespeare jednou řekl, že není důležité, jakou roli člověk při divadelní hře
zastává – zda hraje krále či jeho sluhu, ale je důležité, jak dobře svou roli zahraje. Děkuji proto všem, kteří zahráli svou životní roli v uplynulých dnech, týdnech a měsících s pomocí Všemohoucího na prknech divadla zvaného svět, dobře, s plným nasazením a láskou. Na Vás všechny budu pamatovat při poutní mši
svaté v Dubném.
Požehnané, klidné příští dny a hlavně pevné zdraví, přátelé. „Pozdrav Vás Pán
Bůh...“
Váš Dr. Martin Weis, farář

