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

•

Dnešní mše svatá v 18:00 je přeložena z kostela sv. Vavřince do kostela sv.
Michaela. V kostele sv. Vavřince v 19:00 se koná koncert Camerata nova 2018.

•

Ve čtvrtek se kněží zúčastní vikariátní konference ve Wambeřicích. Z tohoto důvodu
bude farní kancelář dopoledne zavřena.
V 19:00 v kostele sv. Michaela modlitební setkání, na které jste srdečně zváni.

•

Společenství mládeže v pátek po večerní mši svaté na děkanství.

•

V neděli v kostele sv. Vavřince při mši svaté v 9:00 hod. děti přistoupí k prvnímu
svatému přijímání.

•

V následujícím týdnu skončí výuka náboženství.

•

Letošní farní den se uskuteční v sobotu 23.6. od 16:00 na hřišti pod Babím – jako
loni. Na programu jsou soutěže a nafukovací hrad pro děti, fotbalové utkání týmů
„zkušených“ proti „mladým“ s kapitány panem děkanem a panem kaplanem,
opékání buřtů, které s nápoji zajistí pan děkan, hudba. Pokud se najdou farníci/ce a
přinesou napečené sladkosti, občerstvení tím bude bohatší. Hlavně ale přijďte.
Těšíme se, že všechny generace farníků společně stráví sobotní odpoledne a večer.

Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
• Dary z minulé neděle, které byly určeny na modernizaci ozvučení a osvětlení kostela
sv. Michaela vynesly částku 13056 Kč. Děkujeme všem dárcům.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Neděle
10.6. 2018

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

Intence
10. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Boží pomoc a požehnání (P.K.)
Studnice – první svaté přijímání (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Vlastíka Andrše (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Dobrošov – poutní mše svatá (P.K.)
Vysokov – poutní mše svatá (P.J.)
Michael – za rodiče, sourozence a duše v očistci (P.H.)
Památka sv. Barnabáše, apoštola
Vavřinec – za potracené děti a jejich rodiče (P.K.)
Dobrošov (P.H.)
Vysokov (P.J.)

Pondělí
11.6. 2018

7:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

Úterý
12.6. 2018

18:00 hod. Vavřinec – za sourozence (P.H.)

Středa
13.6. 2018
Čtvrtek
14.6. 2018

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
16:00 hod. Vavřinec – za sourozence (P.K.)

7:00 hod. Vavřinec – za rodinu Čermákovu, Kopeckých a d. v oč. (J.

Pátek
15.6. 2018

Památka sv. Víta, mučedníka
18:00 hod. Vavřinec – za zemřelého tatínka a duše v očistci (P.J.)

Sobota
16.6. 2018

Sobotní památka Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – za rodinu Hudákovu (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodinu Sukovu a rodiče z obojí strany (P.J.)

Neděle
17.6. 2018

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

11. neděle v mezidobí
Vavřinec – za dar zdraví a Boží požehnání (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky – 1. sv. přijímání (P.J.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za rodiče, sourozence a duše v očistci (P.H.)

