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

•

V pátek od 17:00 hod. v učebně na děkanství setkání pro nejmenší Andělka.
Doprovod dětí mohou tvořit rodiče i prarodiče.
Po mši svaté v klubovně na děkanství setkání mládeže.

• Sbírka z následující neděle je určena na misie a za tímto účelem bude odeslána.
• Na základě podnětu věřících žádáme o citlivé zavírání venkovních dveří v kostele sv.
Vavřince. Mechanismus zavírání dveří nelze seřídit tak, aby dveře při samovolném
zavírání nebouchaly.

Poděkování

😊
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
• Dary na nátěr kopulí kostela sv. Vavřince činily 10 535 Kč. Všem dárcům děkujeme.
Město Náchod na týž účel přispělo částkou 49 000 Kč. Městu Náchod tímto
děkujeme za příspěvek. Ekonomická rada farnosti rozhodla, že za ušetřené peníze se
nechráněná kopule kostela sv. Vavřince osadí mechanickým zařízením, které by
střechu kopule chránilo před nálety ptáků.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
14.10. 2018

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

Intence
28. neděle v mezidobí
Vavřinec – za živé i † osadníky z Dolní Radechové (P.K.)
Studnice (posvícení) – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec (posvícení) – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Vojtu a Olinku Ježkovy (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Vysokov – posvícení (P.K.)
Pavlišov – posvícení (P.J.)
Vavřinec – za Františka Zochera, rodinu a duše v oč. (PH.)

Pondělí
15.10. 2018

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. církve
7:00 hod. Vavřinec – za rodiče, sestru a duše v očistci (P.K.)
18:00 hod. Vysokov (P.J.)

Úterý
16.10. 2018

15:00 hod. Česká Čermná – rozloučení s paní Zdeňkou Balcarovou K.
18:00 hod. Vavřinec – za Otakara Formana a duše v očistci (P.H.)

Středa
17.10. 2018
Čtvrtek
18.10. 2018
Pátek
19.10. 2018
Sobota
20.10. 2018

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a muč.
16:00 hod. Vavřinec – za vnuky Tomáška, Martina a duše v oč. (P.K.)
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
7:00 hod. Vavřinec – za Marii Poltzovou (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za zdárný průběh operace a za dar zdraví (P.J.)
Sobotní památka Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – za Františka Matějuse a rodinu (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodiče a duše v očistci (P.H.)
7:30 hod.

Neděle
21.10. 2018

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

29. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Boží pomoc pro babičku, rodiče, za dar
zdraví, lásky a pokoje do rodiny (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – Za zemřelého tatínka (P.J.)
Česká Čermná (P.K)
Dobrošov – posvícení (P.K.)
Kramolna – posvícení (P.J.)
Vavřinec – za Růženu a Roberta Vodákovy, dcery, snachu,
zetě a vnoučata(P.H.)

