OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
1. neděle postní
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Dnes v kostele sv. Vavřince při mši svaté v 9:00 hod. bude přijata mezi čekatele křtu
paní Lenka Zelená.

•

V úterý od 16:00 hod. v učebně na děkanství oblastní setkání katechetů.

•

Ve středu v 9:00hod. v kostele sv. Vavřince zahájení vikariátní konference kněží.
Pokračuje biblická hodina.

•

Ve čtvrtek v 19:00 hod. v kostele sv. Michaela modlitební setkání, na které jste
srdečně zváni.

•

Volby do pastorační rady farnosti se budou konat ve dnech 16. a 17. března 2019
v kostelích sv. Vavřince, sv. Michaela a sv. Václava v České Čermné v souvislosti s
bohoslužbami. Oprávnění voliči vhodí vyplněné volební lístky do připravených
volebních schránek. Volební lístky jsou tuto neděli v uvedených kostelích připraveny
k vyzvednutí.

•

V neděli 17. března v 19:00 hod. na děkanství setkání volební komise.

•

Pokud se chcete přihlásit na Manželské večery, neváhejte jsou poslední volná místa.

•

V pátek 22.3. při mši svaté v 18:00 hod. v kostele sv. Vavřince nově zvolení nebo
jmenovaní členové pastorační rady farnosti složí slib a přijmou dekrety. Zároveň složí
slib a přijmou dekrety jmenovaní členové ekonomické rady farnosti.
Poděkování

😊
• Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu a za vaše příspěvky do sbírky.
• Na opravu soklu budovy děkanství se vybralo i s osobními dary 15 125 Kč. Dárcům
upřímné děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30 hod.
8:00 hod.
Neděle
9:00 hod.
10.3. 2019 10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.
Pondělí
11.3. 2019 7:00 hod.
Úterý
12.3. 2019 18:00 hod.

Intence
1. neděle postní
Vavřinec – za manžela, oboje rodiče a sestry (P.K.)
Studnice – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Františka Jadrného, rodiče a sestru (J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za duše zemřelých dárců mešních fundací
zřízených před nástupem komunismu IX. (P.H.)
Vavřinec – na poděkování za dar nového života a za
zdraví a Boží pomoc pro rodiče (P.J.)
Vavřinec – za rod Cíchů (P.H.)

Výroční den zvolení papeže Františka
Středa
9:00 hod. Vavřinec – zahájení vikariátního setkání kněží
13.3. 2019 15:30 hod. Vavřinec – pobožnost křížové cesty (jáhen Smola)
16:00 hod. Vavřinec – za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery,
snachu, zetě, duše v očistci a Boží pomoc (P.K.)
Čtvrtek
14.3. 2019 7:00 hod.

Vavřinec – za rodiče z obojí strany (P.K.)

Pátek
17:15 hod. Vavřinec – pobožnost křížové cesty (pan Havel)
15.3. 2019 18:00 hod. Vavřinec – za Josefa Zítka a oboje rodiče (P.J.)
7:30 hod.
Sobota
16.3. 2019 18:00 hod.
7:30 hod.
8:00 hod.
Neděle
9:00 hod.
17.3. 2019 10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

Vavřinec – za P. Josefa Blahníka, rodiče a duše
v očistci (P.K.)
Vavřinec – za Františka a Olgu Junkovy (P.J.)
2. neděle postní
Vavřinec – na poděkování (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za rodiče z obojí strany, Věru a Jindřicha a
duše v očistci (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – za duše zemřelých dárců mešních fundací
zřízených před nástupem komunismu IX. (P.H.)

