OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 Ve čtvrtek a v pátek pokračuje výuka náboženství.
 Modlitební setkání ve čtvrtek od 19.00 hod. u sv. Michaela. Jste srdečně zváni.
 V pátek příprava na první svaté přijímání pokračuje od 14.45 hod.
 Setkání pro nejmenší Andělka od 17.00 hod.
 Setkání mládeže po mši svaté na děkanství.


Mládež ve věku od 16 let do 30 let povzbuzujeme k účasti na Světovém dni mládeže
v Krakově. Účastnický poplatek při přihlášení do 30. dubna je nižší než poplatek
při přihlášení v pozdějším termínu. V případě, že výše účastnického poplatku přesahu
finanční možnosti zájemce, zájemce se může s důvěrou obrátit na děkana P. Zdeňka
Kubeše.



Zájemci, kteří by se chtěli zúčastnit biskupského svěcení Mons. Tomáše Holuba
v sobotu 30. dubna v Plzni se mohou obrátit na farní úřad v Červeném Kostelci.



Intence na měsíc květen a červen je možné zapisovat na děkanství.

Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
Sbírka z následující neděle je určena na kněžský seminář a bude za tímto účelem
odeslána.
 Výše finančních darů určených na opravu střechy sv. Jana Křtitele činila 15 111 Kč.
Všem dárcům srdečně děkujeme.
 Děti během postního období svými dobrými skutky, které byly oceněny, podpořily
adoptovaného chlapce z Indie částkou 5527 Kč. Dětem i rodičům děkujeme za jejich
angažovanost ve prospěch potřebných.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
15.00 hod.
18.00 hod.

Intence
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Vavřinec - Za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery, snachu
a zetě (P.J.)
Studnice (P.K.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Za Václava a Anežku Řehákovy (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Žernov – ekumenická bohoslužba (P.K.)
Vavřinec - Za uzdravení dcery a duše v očistci (P.H.)

Pondělí
11.4. 2016

7.30 hod.

Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Vavřinec – Za Alžbětu Ježkovou (P.J.)

Úterý
12.4. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a duše
v očistci (P.H.)

Středa
13.4. 2016

16.00 hod. Vavřinec – Za nenarozené děti (P.K.)

7.30 hod.
Neděle
10.4. 2016

Čtvrtek
14.4. 2016

7.00 hod. Vavřinec – Za uzdravení a Boží požehnání (P.J.)
9.00 hod. Vavřinec – Bohoslužba slova u příležitosti vikariátní
konference

Pátek
15.4. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za rodinu Škodovu a Zítkovu (P.J.)

Sobota
16.4. 2016

7.30 hod. Vavřinec – Na poděkování za dar života (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za uzdravení dcery a duše v očistci (P.J.)
7.30 hod.

Neděle
17.4. 2016

8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
16.00 hod.
18.00 hod.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Vavřinec - Za Jaroslava Balcara, sestru, rodiče, Josefa
Balcara, celý rod, Václava Rouska a duše v oč. (P.K.)
Studnice (P.H.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Václava a Anežku Řehákovy (P.H.)
Česká Čermná (P.J.)
Vavřinec – řeckokatolická mše svatá
Vavřinec – Za rodiny Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.J.)

