OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
24. neděle v mezidobí
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• P. Zdeněk Kubeš bude delší dobu ve stavu nemocných. Po dobu jeho pracovní
neschopnosti nedělní bohoslužby v Studnici zajistí kněží z Červeného Kostelce a v České
Čermné kněží z Nového Města nad Metují. V Náchodě se o duchovní správu podělí
P. František a P. Václav. Z tohoto důvodu bude v úterý farní kancelář zavřena.
• Ve čtvrtek od 19:30 do 20:30 adorace před vystavenou NSO.
• Od pátku 17.9. začíná Andělka. Zveme všechny děti od 3let i s rodiči na pravidelné
páteční setkávání od 17:00 hod v učebně na děkanství. Při setkání si povídáme o Bohu,
vyrábíme, malujeme, zpíváme a hrajeme hry. Přijďte mezi nás. Těšíme se na vás.
• V neděli 19.9. vás zveme po mši svaté v 9:00 na farní kávu před kostelem sv. Vavřince.
Káva i další nápoje budou zajištěny. K zpestření můžete přinést něco sladkého.
• Římskokatolická farnost – děkanství Náchod pořádá v sobotu 2. 10. 2021 farní zájezd.
Program: Odjezd z Náchoda Masarykova náměstí v 6:30. Příjezd do Olomouce v 9:30.
Krátká návštěva kláštera dominikánů, kde se sejdeme s P. Krasuckim. Prohlídka centra
Olomouce, návštěva Arcibiskupského muzea, katedrály sv. Václava, kaple sv. Jana
Sarkandra. Přesun na poutní místo Svatý Kopeček. Odjezd do Náchoda s
předpokládaným příjezdem v 19:00. Předpokládaná cena zájezdu 300 Kč. V ceně nejsou
započítány poplatky za vstupy. Zapisovat se můžete v zákristii kostela sv. Vavřince.
• Na příští rok v říjnu bychom rádi zajistili udílení svátosti biřmování. Zda se uskuteční,
bude podmíněno počtem zájemců. Zájemci o svátost biřmování se mohou hlásit
v kostelích nebo na děkanství. Spodní věková hranice je stanovena na 14 let. Vrchní
věková hranice není omezena. Povzbuzujeme k přijeti této svátosti.
• Místní organizace KDU-ČSL Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Daniela Soukupa,
Ph.D. „Laudato si“ – integrální ekologie a výzvy dnešní doby, která se uskuteční v úterý
21. září v restauraci Hotelu U Beránka od 17.00 hod. Akce je pořádána při příležitosti
pátého výročí vydání „zelené“ encykliky papeže Františka.
Poděkování
• Děkujeme za úklid, výzdobu kostelů a za pomoc na děkanství.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet. Dary z minulé neděle činily 16 003 Kč.
• Děkujeme za přípravu farního dne.
• Děkujeme všem, kteří se podíleli na opravě předsíně v kostele sv. Vavřince a také těm,
kteří zajistili opravu klekátka a lavičky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30

Neděle
12. 9. 2021

Pondělí
13. 9. 2021
Úterý
14. 9. 2021
Středa
15. 9. 2021
Čtvrtek
16. 9. 2021
Pátek
17. 9. 2021
Sobota
18. 9. 2021

Neděle
19. 9. 2021

8:00
9:00
10:15
10:30
15:00
18:00

Intence
24. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Annu a Aloise Vlčkovy, sestru, vnuka a duše
v očistci (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za Drahoslavu Fišerovou (F.)
Česká Čermná (K.)
Kramolna – poutní Mše svatá (F.)
Vavřinec – za živé i † z rodiny Štěpánovy, Balcarovy,
Bubeníčkovy a Zelených (H.)

7:00
18:00

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč. církve
Vavřinec – za zdárný průběh operace (F.)
Kramolna (F.)

18:00

Svátek Povýšení svatého kříže
Vavřinec – za rodinu Vlachovu (H)

16:00

Památka Panny Marie Bolestné
Vavřinec – za rod Šimonů a Dintarů (F.)

19:30

Památka sv. Ludmily, mučednice
Vavřinec – za Marii Fajtrovou, sourozence, rodiče a duše
v očistci (F.)
Vavřinec – adorace před vystavenou NSO (F.)

18:00

Vavřinec – za sourozence Ptáčkovy a Pavlíka (F.)

7:30
18:00

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za manžela, oboje rodiče a sestry (F.)
Vavřinec – za Kamilu Chlumskou, Hanu Mullerovou a oběti
dopravních nehod (H.)

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

25. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rod Řezníčků a duše v očistci (F.)
Studnice (H.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za Marii Luciakovou (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Štěpánovy, Balcarovy,
Bubeníčkovy a Zelených (H.)

7:00

