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

• V neděli po druhé mši svaté bude před kostelem sv. Vavřince připravené drobné
občerstvení, které můžete obohatit svými výrobky.
• V pondělí bude farní kancelář zavřená.
• V pátek od 17:00 hod. v učebně na děkanství setkání pro nejmenší Andělka.
• Sbírky z následující neděle jsou určeny na církevní školství v naší diecézi a na tento
úmysl budou odeslány.
• Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode
dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorách staveb, až na některé výjimky
specifikované v tomto opatření.
Z tohoto nařízení vyplývá, že od 10. září 2020 jsou povinné roušky v prostorách kostelů.
Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání.

Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.
• Dary z minulé neděle určené na restaurování oken budovy děkanství, spolu s dary
vloženými do pokladniček během měsíce srpna, v souhrnu činily 45 676 Kč.
Nashromážděno tak máme 170 063 Kč. Všem dárcům za jejich velkorysost děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
8:00
9:00
10:15
Neděle
10:30
13. 9. 2020
15:00
18:00

Pondělí
7:00
14. 9. 2020 18:00

Intence
24. neděle v mezidobí
Vavřinec – za manžele Ducháčovy a Drašnarovy (K.)
Studnice – (F.)
Vavřinec – za živé i † farníky (K.)
Michael – za † Jiřího Vybírala a duše v očistci (F.)
Česká Čermná (H.)
Kramolna – poutní mše svatá (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Štěpánovy, Balcarovy a
Bubeníčkovy (H.)
Svátek Povýšení svatého kříže
Vavřinec – za Ludvíka Vlacha a rodinu (K.)
Kramolna (F.)

18:00

Památka Panny Marie Bolestné
Vavřinec – za živé i zemřelé kněze náchodské farnosti (H.)

Středa
16. 9. 2020

16:00

Památka sv. Ludmily, mučednice
Vavřinec – na dobrý úmysl a za duše v očistci (K.)

Čtvrtek
17. 9. 2020

7:00

Vavřinec – za kněžská povolání (K.)

Pátek
18. 9. 2020

18:00

Vavřinec – za obrácení hříšníků (F.)

Úterý
15. 9. 2020

Sobota
7:30
19. 9. 2020 18:00

Vavřinec – za rod Šimonů a Forbelských (K.)
Vavřinec – za manžela Jiřího Štěpána a duše v očistci (F.)

7:30
8:00
Neděle
9:00
20. 9. 2020 10:15
10:30
18:00

25. neděle v mezidobí
Vavřinec – na dobrý úmysl a za duše v očistci (P. Filip Dušek)
Studnice – (K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P. Filip Dušek)
Michael – za † Jiřího Vybírala (P. Filip Dušek)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za rodiče Smolovy, Štěpánovy a duše v očistci (H.)

