OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

 Výuka náboženství začíná tento týden podle rozpisu, který je umístěn na
internetových stránkách farnosti.
 Autobus na pouť do Králík je obsazený. Odjezd v sobotu 17.9. v 8.00 hod.
z Masarykova náměstí. Předpokládaná cena 150 Kč. Občerstvení si poutníci zajišťují
sami.
 Nový kurz Alfa začne tuto středu.
 Ve čtvrtek v 17.00 hod. v sále na děkanství pracovní setkání pastorační a ekonomické
rady farnosti.
 Farníky srdečně zveme na farní den, který se uskuteční v neděli 18. září od 14.00 hod.
v restauraci Vatikán. Účast přislíbil historik doc. Tomáš Petráček; promluví o králi a
císaři Karlu IV.
 Intence na měsíce říjen až prosinec je možné zapisovat v kanceláři na děkanství během
úředních hodin.
 Pan kaplan P. Jiří Jakoubek byl diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem ustanoven
kaplanem pro mládež náchodského vikariátu. K jeho ustanovení mu gratulujeme a
vyprošujeme potřebné dary Ducha svatého.
Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství a za tímto účelem bude
odeslána.
 Dary na nátěr kostela Narození sv. Jana Křtitele z minulé neděle činily 12 875 Kč.
Všem dárcům děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina
7.30 hod.

Intence
24. NEDĚLEV MEZIDOBÍ
Vavřinec – Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
s prosbou o další pomoc (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Za Jiřího Jansu a celý rod (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Kramolna – Poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec - Za dobrodince farnosti (P.H.)

Neděle
11.9. 2016

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

Pondělí
12.9. 2016

7.00 hod. Vavřinec – Na poděkování za celoživotní pomoc a
ochranu (P.K.)
18.00 hod. Kramolna – Za osadníky (P.J.)

Úterý
13.9. 2016
Středa
14.9. 2016

Čtvrtek
15.9. 2016
Pátek
16.9. 2016

Sobota
17.9. 2016

Neděle
18.9. 2016

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
18.00 hod. Vavřinec – Za rodiny Šimonovy (P.H.)
Svátek Povýšení svatého kříže
15.00 hod. Jan Křtitel – Pohřeb paní Leopoldiny Hejzlarové (P.K.)
16.00 hod. Vavřinec–Za manžela, rodiče z obojí str. a d. v očistci (J.)
Památka Panny Marie Bolestné
7.00 hod. Vavřinec – Za zemřelé rodiče a duše v očistci (P.K.)

Památka sv. Ludmily, mučednice
18.00 hod. Vavřinec – Za rodiny Zítkovu a Škodovu (P.J.)
7.30 hod. Vavřinec – Za nemocné a opuštěné lidi (P.J.)
18.00 hod. Vavřinec – Za zemřelé rodiče a duše v očistci (P.H.)

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

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za pokoj v rodinách (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za manžela, sestru Evu, rodiče a vnučku
Nikolu (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – Řeckokatolická mše svatá
Vavřinec – Na poděkování za 55 let společného života (H.

