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

• Během prázdnin v úterý bude farní kancelář zavřena.
• Páteční večerní Mše svatá je přeložena do kostela sv. Michaela.
• Úmysly Mší svatých do konce roku si je možné zapisovat v kanceláři.
• Rozpis výuky náboženství pro školní rok 2021/22
•
•
•
•
•
•
•

1. a 2. třída
3. třída
4. a 5. třída
6. a 7. třída
8. a 9. třída
Studnice
Česká Čermná

pátek
pátek
pátek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
středa

15:00 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.
16:30 hod.
14:00 hod.

Výuka náboženství začne v týdnu od 20.9. 2021.
Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v kostele sv. Vavřince a
vyplněné odevzdat v zákristii kostela nebo v kanceláři na děkanství.
Poděkování
• Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na službě průvodce v kostele sv.
Vavřince. Tato služba je velmi užitečná a dokáže oslovit turisty, kteří do kostela zavítají.
Zde jedna z reakcí návštěvnice kostela: Krásný šťastný den, moc ráda bych tímto
poděkovala za milou a fundovanou prohlídku Vašeho kostela. Jsem technicky založený
člověk, ateista, bez znalosti historických souvislostí s úctou ke svatostánkům, který má
neustálý pocit, že něco mezi zemí a nebem nás má rádo a vede naše kroky. Pánové, kteří
se mi věnovali byli moc milí. Zvláště bych vyzdvihla vašeho varhaníka. Díky němu jsem
měla opravdu nevšední zážitek, při kterém jsem nabyla spousty vědomostí o tomto
krásném hudebním nástroji. Skláním se před jeho umem, vědomostmi, láskou a silou,
kterou bojuje ve svém životě. Jsem šťastná, že jsem tohoto pána mohla potkat a děkuju.
Přeji spoustu lásky a síly a ještě jednou moc děkuji Alena Vojtěchová z Jablonce nad
Nisou
• Děkujeme za úklid a výzdobu kostelů.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.
• Děkujeme za úklid kostelů a za úklid na děkanství.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30

Intence
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Vavřinec – za P. Josefa Blahníka, rodiče, sourozence a duše
v očistci (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Štěpánovy, Balcarovy,
Bubeníčkovy a Zelených (H.)

Neděle
15. 8. 2021

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

Pondělí
16. 8. 2021

7:00

Vavřinec–za Jana Jaščevskýho, sestru Mílu a jejich rodiče (K.

Úterý
17. 8. 2021

18:00

Vavřinec – za šťastný porod a prarodiče z obojí strany (H)

16:00

Vavřinec – za rodiče Novákovy, 5 synů, 3 dcery, živé i
zemřelé z toho rodu (K.)

7:00

Vavřinec – za rod Vodáků a za duše v očistci (K.)

Středa
18. 8. 2021
Čtvrtek
19. 8. 2021
Pátek
20. 8. 2021
Sobota
21. 8. 2021

Neděle
22. 8. 2021

18:00

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Michael – za † rodiče a sourozence (K.)

7:30
18:00

Památka sv. Pia X., papeže
Vavřinec – za Líbu a ostatní kamarády (K.)
Vavřinec – za Boží pomoc a požehnání (H.)

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

21. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Václava Zeleného, rodiče a duše v očistci (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – za dar lásky a pokoje (H.)

