OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
1. NEDĚLE POSTNÍ
 Oblastní setkání katechetů proběhne v úterý od 16.00 hod.
v učebně na děkanství.
 Ve středu v 15.30 hod. v kostele sv. Vavřince pobožnost
křížové cesty.
 Rozjímání nad biblickými texty pokračuje ve středu v 17.30
v učebně na děkanství.
 Výuka náboženství pro 8. – 9. ročník ve čtvrtek se ruší.
 Příprava k prvnímu sv. přijímání začne v pátek od 14.45 na děkanství. K prvnímu sv.
přijímání se mohou připravovat žáci třetích ročníků a starší věřící.
 V 17.00 hod. na děkanství setkání pro nejmenší Andělka.
 Pobožnost křížové cesty v pátek od 17.30 hod.
 Po večerní mši svaté se na děkanství uskuteční vikariátní setkání mládeže.
 Chlapci a děvčata jsou zváni na ministrantskou schůzku v sobotu v 16.30 hod.
 V rámci Svatého roku milosrdenství jsou pro připraveny putovní obrazy Božího
milosrdenství spolu s modlitbami. Zájemci si mohou v zákristii v neděli po mši svaté
vyzvednout obraz a následující neděli po mši svaté ho v zákristii předají dalšímu
zájemci. V zákristii je možné se zapisovat do pořadníku.

Poděkování
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
Sbírka z nadcházející neděle je určena na Svatopetrský haléř a za tímto účelem bude
odeslána.
 Na opravu střechy hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele se vybrala částka 15 299 Kč.
Všem dárcům ať dobrý Bůh odmění jejich štědrost.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Neděle
14.2. 2016

Hodina

7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.

Intence
1. NEDĚLE POSTNÍ
Vavřinec - Za maminku a duše v očistci (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P. K.)
Michael – Za Ludmilu a Václava Korcovy (P.K.)
Česká Čermná (P.J.)
Vavřinec - Za rodinu Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.H.)

Pondělí
15.2. 2016

7.00 hod. Vavřinec – Na poděkování za Boží milosrdenství (P.K.)

Úterý
16.2. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za Annu Krulichovou, sestru a rodiče (P.H.)

Středa
17.2. 2016

15.30 hod. Vavřinec – Pobožnost křížové cesty (p. Smola)
16.00 hod. Vavřinec – Za rodinu Bubeníčkovu, Kalousovu a duše v
očistci (P.K.)

Čtvrtek
18.2. 2016

7.00 hod. Vavřinec - Za paní Střihavkovou (P.J.)
15.00 hod. Jan Křtitel – pohřeb paní Marie Tučkové (P.K.)

Pátek
19.2. 2016

17.30 hod. Vavřinec – Pobožnost křížové cesty (p. Havel)
18.00 hod. Vavřinec - Za rodiny a za obrácení hříšníků (P.J.)

Sobota
20.2. 2016

7.30 hod. Vavřinec – (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Na úmysl dárce (P. J.)

Neděle
21.2. 2016

7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.

2. NEDĚLE POSTNÍ
Vavřinec - Za rodiny Térovy, Hartmanovy a d.v oč. (P.J.)
Studnice (P.K.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Na poděkování za 55 let společ. života (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – Za pokoj a mír ve světě (P.H.)

