OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Květiny na výzdobu kostela je možné nosit na děkanství v pátek do 13:00 hod.
• V pátek po mši svaté společenství mládeže na děkanství.
• Prosíme ochotné farníky (ženy, muže, mládež) o pomoc při generálním úklidu
kostela sv. Vavřince. Úklid kostela a jeho výzdoba na slavnost Božího Těla je
naplánován na sobotu 17. června od 8:00 hod. Předem děkujeme za pomoc.
•

Slavnost těla a Krve Páně je v Náchodě přesunuta na neděli. Slavnostní mše
svatá spojená s eucharistickým průvodem začne v 9.00 hod. Žádáme akolyty a
ministranty, aby se dostavili do zákristie nejpozději v 8.45 hod. Přijměte
srdečné pozvání k oslavě Těla a Krve Páně spojené s modlitbami za město, ve
kterém žijeme.

• Intence na měsíce červenec až září je možné zapisovat na děkanství.
•

Diecézní stolní kalendáře na rok 2018 je možné zakoupit v zákristii kostela sv.
Vavřince. Cena jednoho kalendáře činí 65 Kč.

Poděkování

☺
• Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
• Sbírka na pastorační aktivity vynesla částku 9 510 Kč v Náchodě a 2550 Kč ve
Studnici a byla za tímto účelem odeslána.
• Dary určené na opravy činily 15402 Kč.
• Všem dárcům srdečně děkujeme.
• Děkujeme všem organizátorům a účinkujícím, kteří se podíleli na realizaci programu
Noci kostelů.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Neděle
11.6. 2017

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

Intence
Slavnost Nejsvětější Trojice
Vavřinec – za rodiče Vlasákovy a syna Františka (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – 1. sv. přijímání - Za živé i zemřelé farníky (J.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – (P.K.)
Dobrošov – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za Radku Šimákovou a celý rod (P.H.)

Pondělí
12.6. 2017

7:00 hod. Vavřinec – za úspěšné dokončení studia (P.K.)
18:00 hod. Dobrošov – poutní mše svatá (P.J.)

Úterý
13.6. 2017

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze uč. církve
18:00 hod. Vavřinec – za Annu Krulichovou, rodiče, sestry a Boží
pomoc (P.H.)

Středa
14.6. 2017

16:00 hod. Vavřinec – za rodiče, manžela a sestru (P.K.)

Čtvrtek
15.6. 2017

7:00 hod.
18:00 h.

Pátek
16.6. 2017

18:00 hod. Vavřinec – za uzdravení těžce nemocné maminky (P.J.)

Sobota
17.6. 2017

Neděle
18.6. 2017

Vavřinec – za rodinu Balcarovu (P.K.)
Studnice – slavnost Božího Těla s průvodem (P.J.)

Sobotní památka Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – za rodinu Vlachovu (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za děti s rodinami a duše v očistci (P.H.)

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

Slavnost Těla a Krve Páně
Vavřinec – za dar zdraví a Boží pomoci pro rodiče (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – eucharistický průvod Za živé i † farníky (K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – za Janu Švorcovou a celý rod (P.H.)

