OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
7. neděle velikonoční
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Ve dnech 14. – 18.5. probíhá festival Prima sezona. Součástí festivalu jsou hudební
produkce na Masarykově náměstí. Z tohoto důvodu se večerní mše svaté v úterý, ve
středu a v pátek přemisťují do kostela sv. Michaela.

•

V neděli 20. května se uskuteční farní cyklovýlet do Polska.
Sraz účastníků bude ve 14 hodin u mostu na cyklostezce pod náchodským
pivovarem. Pojedeme do Chudoby, kde si prohlédneme lázeňský park a navštívíme
kostel Božího milosrdenství.
Následně pojedeme do Zeleného údolí ke studánce a kapličce Matky bolestné a po
cyklostezce se vrátíme zpět do Náchoda.
Délka trasy je necelých 20 km a jen s mírným převýšením. Tedy vhodné i pro
fyzicky méně zdatné cyklisty.

•

Sbírka z následující neděle je určena na pastorační aktivity v diecézi a za tímto
účelem bude odeslána.

•

Ministranty srdečně zveme na diecézní setkání ministrantů, které se uskuteční
2. června v Litomyšli. Zájemci se mohou zapisovat v kostele sv. Michaela do neděle
20. května. Bližší informace včas zveřejníme.

Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
•

Dary z minulé neděle, které byly určeny na modernizaci ozvučení a osvětlení
v kostele sv. Michaela vynesly částku 13 589 Kč. Všem dárcům děkujeme.

•

Blahopřejeme maminkám k jejich svátku a děkujeme za jejich mateřskou lásku.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Neděle
13.5. 2018

Hodina
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
15:00 hod.
18:00 hod.

Intence
7. neděle velikonoční
Vavřinec – za Libuši a Jaroslava Pácovy, rodiče a celý rod
Studnice – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za Vlastíka Andrše (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Pavlišov – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Štěpánovu, Balcarovu a
Bubeníčkovu (P.H.)

Pondělí
14.5. 2018

Svátek sv. Matěje, apoštola
7:00 hod. Vavřinec – za víru a lásku v rodině (P.K.)
9:30 hod. Domov důchodců (P.J.)
18:30 hod. Vysokov (P.J.)

Úterý
15.5. 2018

17:30 hod. Michael – májová pobožnost (P.H.)
18:00 hod. Michael – za rodinu Ramínkovu (P.H.)
19:00 hod. Kramolna (P.K.)

Středa
16.5. 2018

15:30 hod.
16:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

Michael – májová pobožnost (jáhen Smola)
Michael – za rodiny Térovy, Hartmanovy a duše v oč. (K.
Plhov (P.J.)
Jizbice (P.K.)

Čtvrtek
17.5. 2018

7:00 hod. Vavřinec – na poděkování za 30 let života (P.K.)
17:00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18:00 hod. Studnice (P.J.)

Pátek
18.5. 2018

17:30 hod Michael – májová pobožnost (P.K.)
18:00 hod. Michael – za Jana a Helenu Petríkovy (P.K.)

Sobota
19.5. 2018
Neděle
20.5. 2018

7:30 hod. Vavřinec – za rodiče, setru a duše v očistci (P.K.)
17:30hod. Vavřinec – májová pobožnost (P.H.)
18:00 hod. Vavřinec – za pana Josefa Kylara (P.H.)
Slavnost Seslání Ducha Svatého
7:30 hod. Vavřinec – za kněžská a řeholní povolání a za vyslyšení
prosby (P.K.)
8:00 hod. Studnice – (P.J.)
9:00 hod. Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
10:15 hod. Michael – za rodinu Hoffmanovu a příbuzné (P.J.)
10:30 hod. Česká Čermná – (P.K.)
17:30 hod. Vavřinec – májová pobožnost (P.H.)
18:00 hod. Vavřinec – za letošní prvokomunikanty (P.H.)

