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

•

V pondělí v kostele sv. Vavřince od 19:30 do 20:30 výstav NSO. Před začátkem adorace
v 19:30 a po skončení adorace v 20:30 bude podáváno svaté přijímání.

•

Dne 16. 6. se od 19.30 uskuteční další online přednáška z cyklu vybraných kapitol z
církevních dějin. Přednáška nese název Pobělohorská rekatolizace: Doba temna, nebo
úsvit věku zbožnosti? Přednáší Jan Matyska. Zájemci se mohou připojit přes aplikaci
MS Teams, odkaz bude k dispozici 3 dny předem na webu farnosti. Srdečně zveme
všechny zájemce.

•

Ve středu bude farní kancelář zavřena.

•

Farní den, který se měl uskutečnit v sobotu 19.6. je přeložen na sobotu 11. září.

•

VIKARIÁTNÍ PLAVBA NA RAFTECH
V sobotu 19. června v 9:15 hod. v České Skalici započne Vikariátní plavba na raftech.
Akce je určena pro mládež od 14 let.
Více informací na plakátku, http://m.vikariatnachod.webnode.cz, Facebooku, nebo u
Michala Matysky (tel.: 776 132 288).

•

Sbírky z následující neděle jsou určeny na charitu a na tento účel budou odeslány. Kdo
by chtěl peníze zaslat přímo na účet, můžete tak učinit na účet: 1006016622/5500, var.
symbol 286. Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro
příjemce“ ve tvaru „Dar na činnost – Nováková M.“ a o uvedení kompletní identifikace
včetně adresy do e-mailové zprávy na adresu ucto@bihk.cz. V případě dotazů můžete
kontaktovat pracovnice biskupství: Helenu Ryklovou (ryklova@bihk.cz), Ing. Andreu
Peerovou (peerova@bihk.cz) a Ing. Vlastu Musilovou (musilova@bihk.cz). Všem
případným dárcům děkujeme. Mgr. Ing. Pavel Rathouský, ekonom diecéze a Mons.
Mgr. Jan Paseka, generální vikář.
Poděkování

• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.
• Děkujeme za dary na opravy, které jste během uplynulého měsíce a minulé neděle
věnovali a které dosáhly výše 19 989. Dále děkujeme za osobní dar 10 000 Kč na
plánované opravy. výše darů v součtu činila 29 989 Kč. Na opravy jste prozatím věnovali
149 114 Kč. Upřímně děkujeme.
• Děkujeme za úklid kostelů a za úklid na děkanství.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
13. 6. 2021

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

Intence
11. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodiče, sestru a duše v očistci (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – za děti a rodiny (F.)
Česká Čermná (H.)
Dobrošov – poutní Mše svatá (K.)
Vysokov – poutní Mše svatá (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Štěpánovy, Balcarovy,
Bubeníčkovy a Zelených (H.)

Pondělí
14. 6. 2021

7:00
18:00
19:30

Vavřinec – za rod Bendů a Fibírů (K.)
Vysokov (H.)
Vavřinec – výstav NSO a nabídka sv. přijímání (F.)

Úterý
15. 6. 2021

18:00

Vavřinec – za manžela, tatínka a celou rodinu (H)

Středa
16. 6. 2021

16:00

Vavřinec – za Josefa a Vlastu Pokorných a duše v očistci (K.)

Čtvrtek
17. 6. 2021

7:00

Vavřinec – za manžela a celou rodinu Máslovu (K.)

Pátek
18. 6. 2021

18:00

Vavřinec – za Marii a Miroslava Macháňovy a duše v očistci
(F.)

Sobota
19. 6. 2021

7:30
18:00

Vavřinec – za Leoše Volfa a sourozence (K.)
Vavřinec – za spásu duše Jaroslava Bučáka (H.)

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

12. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rod Zelených (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – za Olgu a Vojtěcha Ježkovy (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za Josefa Hejnu (H.)

Neděle
20. 6. 2021

