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

•

Dnes v kostele sv. Michaela v 10:15 bude sloužena mše svatá, při které budeme prosit
o dary Ducha Svatého do nastávajícího školního roku. Žáci si sebou mohou přinést
školní pomůcky (aktovku), které ponesou s dary a které budou na závěr mše svaté
požehnány. Po mši svaté bude před kostelem připraveno malé občerstvení.
Dnes je možné přispět na opravy soklu budovy děkanství. Za dárce (dobrodince
farnosti) bude sloužena v neděli 8.9. mše svatá. Zatím máme nastřádáno 143 498 Kč.

•

Ve čtvrtek půl hodiny před začátkem mše svaté v Studnici a v České Čermné svátost
smíření.

•

V pátek kněz navštíví naše nemocné.

•

Páteční mše svatá je přeložena do kostela sv. Michaela. Svátost smíření od 17:00 hod.
Účast přislíbil P. Miloš Pachr. Po mši svaté krátká adorace před NSO.
V kostele sv. Vavřince od 19:00 hod. bude slavnostní koncert v provedení pěveckého
sboru Canto a pěveckého sboru Zaria ze Španělska.

•

V sobotu v kostele sv. Vavřince od 16:00 do 18:00 hod. výstav NSO a příležitost ke
svátosti smíření.

•

Na sobotu 12. října je naplánována farní pouť do Číhoště (působiště P. Toufara) a na
poutní místo Chlumek u Luže. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii kostela sv.
Vavřince. Odjezd v 6:00 hod., v 9:30 hod. mše svatá v Číhošti, po mši svaté prohlídka
kostela a fary, následně přejezd do Chlumek, prohlídka kostela a arboreta,
předpokládaný návrat v 18:00 hod.

•

Od středy 11. září začíná v naší farnosti již pátý ročník kurzů Alfa. Je to dobrá
příležitost pozvat vaše známé, sousedy, kolegy z práce, příbuzné, kohokoliv, kdo si
klade otázky o smyslu svého života, případně se zajímá o víru či vztah k Bohu nebo si
chce prohloubit znalosti o křesťanství a zažít něco nového. Na kurzu je můžete osobně
doprovázet. Prosím, hlaste se nám i v případě, že se přijdete podívat na první setkání,
po kterém se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat. Kontaktní informace a
podrobnosti jsou uvedeny na letáčcích a na webových stránkách. Předem děkujeme
všem, pomocníkům a pomocnicím. Vaše podpora, osobní pozvání a modlitba jsou
nezastupitelné.
Poděkování
Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
Srdečně děkujeme ve velkorysé dary na sv. Anežku. Výše darů činila 29 900 Kč.

•
•

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
1.9. 2019

7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

Pondělí
2.9. 2019
Úterý
3.9. 2019

Intence
22. neděle v mezidobí
Vavřinec – za manžela, rodiče a sestry (P.K.)
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.K.)
Michael – prosba o dary Ducha Svatého do nového
školního roku (P.K)
Česká Čermná – vlastní intence (P.H.)
Vavřinec – za Kamilu Chlumskou a její rodinu (P.K.)

7:00 hod. Vavřinec – za rodinu Vomáčkovu a Sejkorovu (K.)
9:30 hod. Domov důchodců (P. Kolbaba a jáhen Filip)
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže
18:00 hod. Vavřinec – za Marii a Lukáše Radiměřských (P.H.)

Středa
4.9. 2019

16:00 hod. Vavřinec – za celý rod Dubnů, Hrdličků, Pietrasů a
duše v očistci (P.K.)

Čtvrtek
5.9. 2019

7:00 hod. Vavřinec–za Vojtěcha Havla, sourozence a rodiče (K
17:00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18:00 hod. Studnice (P.H.)

Pátek
6.9. 2019
Sobota
7.9. 2019

Neděle
8.9. 2019

První pátek v měsíci
18:00 hod. Michael – za rodiče Potůčkovy, bratra a neteř (P.K.)

7:30 hod.
16:00 hod.
18:00 hod.
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
15:00 hod.
18:00 hod.

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – na úmysl dárce (P.K.)
Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (P.K.)
Vavřinec – za Josefa a Vlastu Volfovy (P.H.)
23. neděle v mezidobí
Vavřinec – za P. Mariusze Nowaczyka (P.K.)
Studnice – (P.H.)
Vavřinec – živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Blanku Čápovou (P.K.)
Česká Čermná - (P.H.)
Kramolna – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (P.H.)

