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

 V pátek pokračuje příprava na první svaté přijímání od 14.45 hod.
 Květiny na výzdobu kostela je možné nosit v pátek do 13.00 na děkanství.
 Setkání mládeže po páteční mši svaté na děkanství.



V sobotu v 13.30 hod. v kostele sv. Vavřince svátost smíření pro prvokomunikanty a
jejich rodinné příslušníky. Zároveň proběhne nácvik na nedělní liturgii.
Dívky a chlapce zveme na ministrantské setkání v 16.30 hod.



V neděli při mši svaté v 9.00 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.



Intence na měsíce červenec až září je možné průběžně 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 charitu a za tímto účelem bude odeslána.
 Dary z minulé neděle určené na opravy střechy kostela sv. Jana Křtitele činily
11 815 Kč. Dále byla věnována částka na opravu střechy kostela sv. Jana Křtitele ve
výši 9 000 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
12.6. 2016

Hodina

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

Intence
11. NEDĚLEV MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za maminku a duše v očistci (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Za rodiny Šimonovy (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Dobrošov – pouť (P.K.)
Vavřinec – Za rodiny Bubeníčkovu, Balcarovu a
Štěpánovu (P.H.)
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a uč. církve
Vavřinec – Za rodiče, sestru a duše v očistci (P.K.)
Dobrošov – poutní mše svatá (P.J.)

Pondělí
13.6. 2016

7.00 hod.
18.00 hod.

Úterý
14.6. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za Annu Krulichovou a sestru Květu (P.J.)

Středa
15.6. 2016

Památka sv. Víta, mučedníka
16.00 hod. Vavřinec – Za dobrodince náchodské farnosti (P.K.)

Čtvrtek
16.6. 2016

7.00 hod. Vavřinec – Za Marii Polcovou–Frintovou a celý rod (P.K.)

Pátek
17.6. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za Miroslava Macháně a rodiče z ob. str. (P.J.)

Sobota
18.6. 2016

Neděle
19.6. 2016

Sobotní památka Panny Marie
7.30 hod. Vavřinec – Za zemřelou Jaroslavu Bajtkovou a dceru (K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)

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

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za rodiny Térovy, Hartmanovy a duše v oč. K.
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky – 1. sv. přijímání (K.
Michael – Za rodiny Šimonovy (P.J.)
Česká Čermná (P.K)
Vavřinec – řeckokatolická mše svatá
Vavřinec – Na poděkování za 60 let života a za narození
vnuka (P.H.)

