OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Slavnost Nejsvětější Trojice
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Tuto neděli při mši svaté v 9:00 hod. v kostele sv. Vavřince letošní prvokomunikanti
poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Po mši svaté jste zváni na farní kávu před
kostelem. Káva a další nápoje budou zajištěné. Kdo chce, může se do přípravy zapojit
tím, že přinese něco k zakousnutí.
V 19:00 hod. v kostele sv. Michaela Jarní koncert duchovní hudby v provedení
souboru Musica Viva.

•

V sobotu 22.6. od 8:00 hod. se uskuteční jarní úklid kostela sv. Vavřince spojený
s výzdobou kostela na Boží Tělo. Prosíme ochotné farníky a farnice o pomoc.
Letošní farní den se uskuteční v sobotu 22.6. od 16:00 hod. na hřišti pod Babím.
Součástí programu budou atrakce pro děti, fotbalové klání mezi seniory a juniory,
opékání buřtů, hudba, společenství, interviewu s P. Jiřím Jakoubkem. Pokud se najdou
farníci/ce a přinesou napečené sladkosti, občerstvení tím bude bohatší. Přijměte
srdečné pozvání.

•

Slavnost Těla a Krve Páně je v Náchodě přeložena na neděli. Slavnostní mše svatá
spojená s eucharistickým průvodem kolem kostela začne v 9:00. Žádáme akolyty a
ministranty o včasný příchod. Přijměte srdečné pozvání na slavnost spojenou
s modlitbami za město, ve kterém žijeme.
Sbírka z následující neděle je určena na charitu a za tímto účelem bude odeslána.

•

V pátek 28.6. v kostele sv. Vavřince večerní mši svatou budou sloužit kněží, kteří letos
slaví 30. výročí kněžského svěcení. Jsou to P. Antonín Forbelský, P. Antonín Krasucki
a P. Jan Linhart. Po mši svaté jste zváni na setkání s nimi na děkanství.

•

Intence na měsíce srpen až září je možné zapisovat ve farní kanceláři.

Poděkování

😊
•

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

•

Děkujeme za opravu čistící zóny v předsíni kostela sv. Vavřince.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30 hod.

Intence
Slavnost Nejsvětější Trojice
Vavřinec – za dar zdraví pro rodiče, babičku,
Františka, sourozence a jejich rodiny (P.J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – 1. sv. přijímání - za živé i † farníky (J.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Dobrošov – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – Za Václava Čudu a rodiče Pinkavovy (H.

Neděle
16.6. 2019

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

Pondělí
17.6. 2019

7:00 hod. Vavřinec – za rodiče Formanovy, syna Augustina a
duše v očistci (P.K.)
18:00 hod. Dobrošov (P.J.)

Úterý
18.6. 2019

Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna
18:00 hod. Vavřinec – za vnuky Tomáška, Martina a duše
v očistci (P.H.)

Středa
19.6. 2019

16:00 hod. Vavřinec – za maminku a duše v očistci (P.K.)

Čtvrtek
20.6. 2019

Pátek
21.6. 2019

Těla a Krve Páně
7:00 hod. Vavřinec – za uzdravení a Boží pomoc pro matku a
dceru (P.K.)
18:00 hod. Studnice – Slavnost Těla a Krve Páně (eucharistický
průvod obcí) (P.J.)
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
18:00 hod. Vavřinec – za Jana Škodu, manželku a oboje rodiče
(P.J.)

Památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora
Sobota
7:30 hod. Vavřinec – za uzdravení duše a těla vnučky, jejich
22.6. 2019
dětí s prosbou k Panně Marii (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za Hauckovy a rodinu Hoffmanovu (P.H.

Neděle
23.6. 2019

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

Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek
Vavřinec – za rodiče a sestry (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – živé i † farníky (eucharistický průvod) (K
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná - (P.H.)
Vavřinec – za pana Josefa Kylara (P.J.)

