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

•

V následujícím týdnu začne výuka náboženství podle rozpisu.
• 1. a 2. třída
pátek
15:00 hod.
• 3. třída
pátek
15:00 hod.
• 4. a 5. třída
pátek
15:00 hod.
• 6. a 7. třída
čtvrtek
15:30 hod.
• 8. a 9. třída
čtvrtek
15:30 hod.
• Studnice
čtvrtek
16:30 hod.
• Česká Čermná
středa
14:00 hod.

•

Ve čtvrtek v 18:00 hod. v učebně na děkanství první zkouška chrámového sboru.
Chrámový sbor hledá nové zpěváky a zpěvačky, kteří by chtěli společně nacvičit
Českou mši vánoční (Rybovku).

•

V pátek po mši svaté na děkanství setkání mládeže.

•

V sobotu v 9:30 hod. na děkanství pokračuje příprava na biřmování.

•

V neděli v 19:00 hod. v kostele sv. Vavřince varhanní koncert, který pořádá Beránek
Náchod a.s. Z tohoto důvodu se večerní mše svatá překládá do kostela sv. Michaela.

•

Zájemci si mohou v kanceláři na děkanství hlásit intence mší svatých na měsíce říjen
až prosinec.

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

Hodina

Neděle
16.9. 2018

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

Intence
24. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodiny Térovy, Hartmanovy a d. v oč. (P.K.)
Studnice – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Ludmilu a Václava Korcovy a celý rod (J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za nová kněžská a řeholní povolání k Duchu
Svatému (P.H.)

Pondělí
17.9. 2018

7:00 hod. Vavřinec – za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery, snachu,
zetě a za Boží pomoc (P.J.)

Úterý
18.9. 2018

18:00 hod. Vavřinec – na poděkování za Boží ochranu, za zdraví a
šťastnou hodinu smrti (P.H.)

Středa
19.9. 2018

16:00 hod. Vavřinec – za rodinu Kalousovu a Beníčkovu (P.J.)

Čtvrtek
20.9. 2018
Pátek
21.9. 2018
Sobota
22.9. 2018

Neděle
23.9. 2018

Památka sv. Ondřeje, kněze, Pavla a druhů, mučedníků
7:00 hod. Vavřinec – za rodiče Vlasákovy a syna Františka (P.K.)
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18:00 hod. Vavřinec – za dar moudrosti, prozíravosti a poznání (P.J.)

7:30 hod. Vavřinec – za Anežku Seidlovou, manžela, syna a vnuky
(P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za P. Mariana Lewického (P.J.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
10:00 hod.
15:00 hod.
18:00 hod.

25. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Josefa a Marii Sychrovských (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za rod Šimonů (P.K.)
Česká Čermná (P.J.)
Lipí – posvícení (P.H.)
Žernov – posvícení (P.K.)
Michael – za manžela, rodiče a sourozence (P.H.)

