OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz



Účastí na titulární slavnosti kostela lze při splnění obvyklých podmínek (svátost
smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) získat plnomocné
odpustky.



V pondělí na slavnost Nanebevzetí Panny Marie kněží na závěr ranní i večerní mše
svaté požehnají květiny a byliny, které si přinesete. Farní kancelář bude uzavřena.



Květiny na výzdobu kostela je možné nosit v pátek do 13.00 hod. na děkanství.

 Diecézní Mariánská pouť se uskuteční v sobotu 20. srpna v Malých Svatoňovicích.
Mši svatou v 11.00 hod. na náměstí bude sloužit diecézní biskup Mons. Jan Vokál.
Bližší informace jsou zveřejněny na nástěnce v předsíni kostela.
 Srdečně zveme věřící na diecézní pouť k bráně Božího milosrdenství na Horu Matky
Boží do Králík v sobotu 17. září. Podobně jako do Želiva pojede autobus.
Předpokládaný odjezd v 8.00 hod. z Masarykova náměstí. Cestou se zastavíme
v kostele v Neratově. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Dary z minulé neděle určené na nátěr střechy kostela sv. Jana Křtitele vynesly částku
16 275Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
 Děkujeme vedení Pekáren a cukráren Náchod za dar chleba na dnešní slavnost, vedení
Střediska volného času Déčko za realizaci poutní mše svaté a představitelům města
Náchod za záštitu, kterou nad náchodskou poutí převzali.
 Je to rok, co do náchodské farnosti nastoupili kněží P. Zdeněk Kubeš a P. Jiří
Jakoubek. Oba dva vám upřímně děkují za spolupráci a pomoc.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
14.8. 2016

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

Pondělí
15.8. 2016

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Doporučený svátek
7.00 hod. Vavřinec – Za rodiny Šimonovy (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za vnučku Nikolu a duše v očistci (P.J.)

Úterý
16.8. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za Jiřinu a Václava Grymovy a celý rod (P.J.)

Středa
17.8. 2016

15.00 hod. Jan Křtitel – Pohřeb paní Vlasty Pokorné (P.K.)
16.00 hod. Vavřinec – Za sestřenici Marii a duše v očistci (P.J.)

Čtvrtek
18.8. 2016
Pátek
19.8. 2016
Sobota
20.8. 2016

Neděle
21.8. 2016

Intence
20. NEDĚLEV MEZIDOBÍ – NÁCHODSKÁ POUŤ
Vavřinec – Za rodiny Térovy, Hartmanovy a d. v oč. (K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec - Za Boží požehnání pro město Náchod (P.K.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná (P.J.)
Michael - Za živé i zemřelé farníky (P.H.)

7.00 hod. Vavřinec – Za rodiče Vlasákovy a syna Františka (P.J.)

18.00 hod. Vavřinec – Za rodiče a sestru (P.J.)
Památka sv. Bernarda, opata a uč. církve
7.30 hod. Vavřinec – Za maminku a duše v očistci (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za vyprošení lásky mezi lidmi (P.J.)

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

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za Bohuslava Bartoše a oboje rodiče (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – Řeckokatolická mše svatá
Vavřinec – Za Boží požehnání pro rodiny (P.H.)

