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

•

V úterý bude farní kancelář zavřena.

•

V sobotu bude večerní mše svatá sloužena v kostele sv. Michaela.

•

V zákristii kostela sv. Vavřince je možné zakoupit diecézní stolní kalendář na rok
2020. Cena jednoho kalendáře činí 70 Kč.

Poděkování

😊
•

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

•

Děkujeme za dary na opravu soklu budovy děkanství. Dary činily 16 583 Kč. Vybráno
tak máme 119 504 Kč.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE

Hodina

Neděle
14.7. 2019

Pondělí
15.7. 2019

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

7:00 hod.

Intence
15. neděle v mezidobí
Vavřinec – na úmysl dárce a za duše v očistci (P.K.)
Studnice – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – za paní Helenu Posnarovou, její rodinu a
duše v očistci (P.H.)
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Vavřinec – za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a za
duše v očistci (P.J.)

Úterý
16.7. 2019

Panny Marie Karmelské
18:00 hod. Vavřinec – za Emilii a Josefa Sukovy, za Boží
pomoc a za duše v očistci (P.H.)

Středa
17.7. 2019

16:00 hod. Vavřinec – za rodinu Balcarovu a Ducháčovu (P.J.)

Čtvrtek
18.7. 2019

7:00 hod. Vavřinec – za Libuši a Jaroslava Pácovy, sourozence
a rodiče z obojí strany (P.J.)

Pátek
19.7. 2019

18:00 hod. Vavřinec – na poděkování za Boží milosti a za duše
v očistci (P.J.)

Sobota
20.7. 2019

Sobotní památka Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – na úmysl dárce (P.K.)
18:00 hod. Michael – za Václava Ducháče (P.J.)

Neděle
21.7. 2019

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

16. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Boří ochranu, pomoc a požehnání (J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – živé i † farníky (P.J.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná - (P.K.)
Vavřinec – za rodiny Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.H.)

