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

• Zveme mládež z Náchoda a okolí od osmé třídy základní školy do našeho spolča,
které se koná každých čtrnáct dní v pátek po večerní mši svaté. Sejdeme se
20. října na faře ve skautské klubovně. Těšíme se na Vás!
• Následující neděli se P. Václav Hejčl dožívá významného životního jubilea. Přejeme
mu do dalších let hojnost Božích milostí a děkujeme za jeho službu náchodské
farnosti.
• Sbírky z následující neděle jsou určeny na misie a za tímto účelem budou odeslány.
• Stávající členové chrámového sboru zvou do svých řad další zpěváky a zpěvačky.
Nácviky probíhají ve čtvrtek od 18:00 hod. v učebně na děkanství. Nebojte se zapojit
do činnosti chrámového sboru, a tak přispět k obohacení sváteční liturgie.

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

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Neděle
15.10. 2017

Pondělí
16.10. 2017
Úterý
17.10. 2017
Středa
18.10. 2017
Čtvrtek
19.10. 2017
Pátek
20.10. 2017

Sobota
21.10. 2017

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

7:00 hod. Vavřinec – za rodiče Šubrtovy, syny a duše v oč. (P.K.)
18:00 hod. Dobrošov - (P.H.)
18:00 hod. Kramolna - (P.J.)
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučed.
18:00 hod. Vavřinec – za rodiče Prášilovy a celý rod (P.H.)
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
16:00 hod. Vavřinec – za manžela, syna a duše v očistci (P.K.)

7:00 hod.

Vavřinec – za rodiče Máslovy, dcery, zetě, vnoučata a tetu
(P.J.)

18:00 hod. Vavřinec – za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery, snachy,
vnuka a zetě (P.J.)
Sobotní památka Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – za Bertu Hrnčířovou, rodiče a sourozence
(P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za víru vnoučat (P.H.)
7:30 hod.

Neděle
22.10. 2017

Intence
28. neděle v mezidobí
Vavřinec – za živé i † osadníky z Dolní Radechové (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za † Jirku Nagla (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Dobrošov – posvícení (P.K.)
Kramolna – posvícení (P.J.)
Vavřinec – na úmysl dárce (P.H.)

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

29. neděle v mezidobí - Den modliteb za misie
Vavřinec – na poděkování za dar života s prosbou o
požehnání do dalších let pro P. Václava Hejčla (P.H.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za † Jirku Nagla (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – na úmysl dárce (P.H.)

